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”Populärmusik” på Kyroboas

zzUnder hela juli spelar Oravais teater ”Populärmusik från Vittula” på scenen vid Kyroboas. Alexandra
Mangs är ett välbekant namn för besökarna och i år sitter hon på regissörsstolen. Hon säger att årets pjäs är
lite annorlunda och att alla medverkande talar dialekt. Sidan 18

Agility. Då hundsportklubben Woff tränar
agility hörs glada skall vid Rasmusbacken. Här
tränar Johanna Santamäki och Uffe. Sidan 18

100-ÅRING. Åke Dahlin är en av de äldsta
krigsveteranerna i Vörå. Han minns kriget som
i går men han grubblar inte över det. Sidan 9

VANDRING. Nu kan du njuta av Maxmo skärgård med inspelade berättelser, så kallade
audioguider, säger Maria Eklund. Sidan 3
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Vörå • Vöyri

Vörå kommuns Vöyrin kunnan
strategi 2023–2026 strategia 2023–2026
zzVarje kommun ska i enligt med kommunallagen ha en kommunstrategi. Fullmäktige ska besluta om de långsiktiga målen
för kommunens verksamhet och ekonomi i
denna. De långsiktiga målen ska sen beaktas
i verksamheten. Strategin ska ligga till grund
för målsättningar och budgetarbetet inom
sektorerna.
Arbetet med kommunstrategin påbörjades under hösten med en aftonskola där
strategin för 2018–2022 utvärderades. Arbetet
fortsatte sedan med futuristen Niko Herlin
som inledare vid ett kick-off tillfälle i mars
för beslutsfattare och tjänstemän. Tillfället var bl.a. inriktat på omvärldsanalys och
långsiktiga trender.
Arbetet har sedan fortsatt med fem
invånartillfällen i juni med olika teman: Vår
ryggrad är en levande landsbygd och skärgård - såhär möter vi en ny framtid, En bra
sysselsättning kräver ett modigt näringsliv,
Hållbarhetstänk i Vörå kommun – mot
koldioxidneutralitet 2035, Bildningen 2030
– det här behöver vi veta i kommunerna och
Idrott och hälsa i fokus - vilket är nästa steg
för Vörå. Invånartillfällena hölls temavis och
inte kommundelsvis och avsikten var att de
skulle vara flerspråkiga. Varje tillfälle hade
externa inledare och sedan fördes en diskussion och paneldebatt. Upplägget till strategin
presenterades även vid varje tillfälle.
De strategiska tyngdpunkterna är:
1.Vörå växer
2.Så här vill vi bo
3.Vi tar hand om nuet och framtiden
4.Vi bygger smart
5.Vi jobbar för en stark och livskraftig landsbygd och skärgård
6.Jobba globalt – bo i Vörå
7.Ett starkt näringsliv. En modig företagskultur
8.Vi är en öppen och välkomnande kommun.
För att växa behöver vi byggstenar som vi
tror på. I förslaget utgår vi från delaktighet,
ständig utveckling, stolthet och trygghet.
Vi vill se att värderingarna ska återspeglas i
vardagen och beslutsfattandet. Varje sektor
ska beakta värderingarna och konkretisera
dessa i verksamheten.
I strategin noteras att vi ska ha ekonomin
i balans. Detta känns speciellt utmanade
nu pga. av världsläget och beroende på
hur pandemin fortsätter. Våra inkomster,
utgifter, investeringar och lån avvägs med
eftertanke. Inkomsterna ska räcka till för
att täcka utgifterna och våra skattesatser
ska vara på en konkurrenskraftig nivå inom

zJokaisessa
z
kunnassa on oltava kuntastraregionen. Möjligheter till extern finansiering
tegia kuntalain mukaisesti. Valtuusto päättää
för utveckling av kommunen ska utredas.
strategiassa kunnan toiminnan ja talouden
Buffert ska finnas för kommande renovepitkän aikavälin tavoitteista, jotka huomioringar. Detta är några av de mål som finns
idaan toiminnassa. Strategiaa hyödynnetään
för ekonomins del.
eri toimialojen tavoitteiden ja budjettityön
Under de åtta strategiska tyngdpunkterna
perustana.
öppnas målsättningarna upp mera i detalj
Kuntastrategian työstäminen alkoi syksyllä
och tanken är dessa ska kompletteras under
iltakoulussa, jossa arvioitiin vuosien 2018–2022
den fortsatta processen.
Styrelsen behandlade strategin första gången strategiaa. Tämän jälkeen futuristi Niko Herlin
toimi alustajana päätöksentekijöille ja virkapå junimötet och förslaget går nu på utlåtande
och kommentarer till kommunens organ, olika miehille maaliskuussa järjestetyssä aloitustilaisuudessa. Tilaisuudessa pohdittiin mm.
råd, och kommuninvånare. Kommunstyympäristöanalyyseja ja pitkän aikavälin
relsen behandlar förslaget i början
kehityssuuntauksia.
av september och tanken är att
Työ jatkui sittemmin kesäkuussa viifullmäktige ska kunna behandla
dellä asukastilaisuudella, joiden teemoikommunstrategin senare samma
na olivat: ”Selkärankana elinvoimainen
månad. Tidtabellen har varit
maaseutu ja saaristo – näin kohtaamme
utmanande med tanke på somuudenlaisen tulevaisuuden”, ”Hyvä
maruppehållet i den kommunala
työllisyys vaatii rohkeaa elinverksamheten, men det är viktigt
keinoelämää”, ”Kestäatt strategin kan faststälvyysajattelu Vöyrin
las i september så den
kunnassa – kohti
kan ligga till grund för
hiilineutraaliutta
budgeteringen 2023
2035”, ”Sivistys 2030
och den långsiktiga
– mitä kunnissa
planeringen.
täytyy tietää” sekä
Kommunens
”Keskiössä urverksamhet
heilu ja terveys –
går nu på
mikä on Vöyrin
sparlåga
seuraava askel”.
under somAsukastilaisuumaren, men
det pidettiin
många andra
teemoittain
aktiviteter
eikä kunnanokommer att
sakohtaisesti,
ske under somja tavoitteena
maren: Sommaroli tehdä
teatrar och andra
tilaisuuksista
evenemang kommer
monikielisiä.
i gång igen efter två
Jokaiseen tilaisuusomrar med minimal verkteen osallistui
samhet. Vörådagarna firas,
ulkoisia alustajia, ja
efter två års uppehåll, en
tilaisuuksissa vaihdettiin
hel vecka 4–10 juli med pronäkemyksiä ja käytiin
gram över hela kommunen
paneelikeskusteluja. Myös
alla dagar och kulminerar till
strategian rakenne esiteltiin
veckoslutet med ”langradin”
jokaisessa tilaisuudessa.
och huvudfesten. Ta del av
Strategiset painopisteet
de aktiviteter som ordnas på
ovat:
olika håll i kommunen och
1. Vöyri kasvaa
förhoppningen är att vi ska
2. Näin haluamme elää
kunna träffas under mera norkjell heir
3. Huolehdimme nykyhetmala förhållanden i sommar!
fullmäktigeordförande,
kestä ja tulevasta
Jag önskar alla kommuninvånavaltuuston puheenjohtaja
4. Rakennamme älykkäästi
re och besökare en fin sommar!

5. Työskentelemme vahvan ja elinvoimaisen
maaseudun ja saariston puolesta
6. Työskentele globaalisti – asu Vöyrillä
7. Vahva elinkeinoelämä. Rohkea yrityskulttuuri.
8. Olemme avoin ja vastaanottavainen kunta.
Tarvitsemme kasvua varten kulmakiviä,
joihin uskoa. Strategiaehdotus pohjautuu osallisuuteen, jatkuvaan kehitykseen, ylpeyteen
ja turvallisuuteen. Haluamme, että arvomme
heijastuvat arjessa ja päätöksenteossa. Jokaisen
toimialan on huomioitava arvot ja konkretisoitava ne omaan toimintaansa.
Strategiassa todetaan, että talouden on
oltava tasapainossa. Tämä tuntuu nykytilanteessa erityisen haastavalta maailmantilanteen
ja pandemian jatkumisen johdosta. Tulomme,
menomme, investointimme ja lainamme
punnitaan huolella. Tulojen on riitettävä kattamaan menot, ja verokantojemme on oltava
alueelle kilpailukykyisellä tasolla. Mahdollisuuksia kunnan kehittämiseen ulkoisella rahoituksella täytyy selvittää ja puskureita täytyy
luoda tulevia kunnostuksia varten. Nämä ovat
joitain talouden tavoitteita.
Tavoitteita avataan yksityiskohtaisemmin
kahdeksan strategisen painopisteen alla, ja tarkoituksena on täydentää tavoitteita jatkuvan
prosessin aikana.
Kunnanhallitus käsitteli strategiaa ensimmäisen kerran kesäkuun kokouksessa, ja
ehdotuksesta pyydetään nyt lausuntoja ja kommentteja kunnan toimielimiltä, eri neuvostoilta
ja asukkailta. Kunnanhallitus käsittelee
ehdotusta uudelleen syyskuun alussa. Ajatuksena on, että valtuusto käsittelee strategiaa
myöhemmin saman kuun aikana. Aikataulu
on ollut haastava kunnallisen toiminnan kesätauon suhteen, mutta strategian vahvistaminen
syyskuussa on tärkeää, jotta strategiaa voidaan
käyttää vuoden 2023 budjetoinnin ja pitkäjänteisen suunnittelun perustana.
Vaikka kunnan toiminta on kesällä säästöliekillä, tapahtuu kesän aikana kaikenlaista:
kesäteatterit ja muut tapahtumat pääsevät jälleen vauhtiin kahden tapahtumaköyhän kesän
jälkeen. Vöyrinpäiviä juhlitaan kahden vuoden
tauon jälkeen kokonaisen viikon ajan 4.–10.
heinäkuuta. Ohjelmaa järjestetään eri puolilla
kuntaa kaikkina päivinä, ja tapahtuma huipentuu langradin-kulkueeseen ja pääjuhlaan. Olet
tervetullut osallistumaan ympäri kuntaa järjestettäviin tapahtumiin. Toivottavasti tapaamme
kesällä hieman normaalimmissa olosuhteissa!
Toivotan kaikille kuntalaisille ja vierailijoille
kaunista kesää!

Äänioppaat antavat vaellukselle syvyyttä
zzOlet liikkeellä saaristossa ja
istuudut hetkeksi. Otat esiin
puhelimen. Et halua kuitenkaan vain selata puhelinta
vaan oppia uusia asioita. Äänioppaat auttavat nyt vaeltajia
muun muassa Maksamaalla.
Tapaan Kristina KullasNorrgårdin ja Maria Eklundin Maksamaan saaristossa
rannalla eräänä uskomattoman kauniina päivänä. Aurinko paistaa ja sup-lautailija
lipuu ohitsemme.
– Ehkä myöhemmin tänään
voisi mennä suppailemaan,
naiset sanovat.
Ympärillämme on idyllistä saaristolaiselämää, ja

KBL

juuri siitä olemme tulleet
puhumaan. Elämä saaristossa on nimittäin elämää
jatkuvassa
muutoksessa
maankohoamisen
vuoksi.
Tässä tulee kuvaan ”Ihminen
ja maankohoaminen” -hanke.
Kullas-Norrgård ja Eklund
ovat kumpikin hankkeeseen
osallistuvan Maxmo skärgårdsförening -yhdistyksen
jäseniä.
– Kyse on yksinkertaisesti
siitä, että halutaan tarkastella,
miten maankohoaminen on
vaikuttanut meihin saaristossa asuviin ja mikä on muuttunut.
Maantieteellisten
faktojen opettamisen lisäksi

KOMMUNBLADET

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

halutaan ilmiö yhdistää myös
arkielämään, jotta ihmiset
ymmärtävät sitä paremmin, Kullas-Norrgård sanoo.
Maxmo skärgårdsförening ei
siis itse toteuta hanketta vaan
pelkästään osallistuu siihen,
mutta tietysti hankkeesta
on hyötyä saaristolle. Kiinnostavaa on, että hankkeessa
keskityttiin aluksi pelkästään
maailmanperintöalueeseen.
– Juuri tämä paikka ei kuulu
maailmanperintöalueeseen,
mutta hankkeeseen haluttiin ottaa mukaan myös sitä
ympäröivät alueet, mikä on
hyvä, Kullas-Norrgård sanoo.
Hanke ulottuu myös mui-

Ansvarig redaktör: Kaj Lindlöf.
Redaktör: Fredrik Westblom,
telefon 040-028 2132.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi
Annonser: Maj-Len Kuivamäki, telefon

den kuntien, kuten Vaasan ja
Korsnäsin, alueelle.
– Meidän tehtäväksemme
tässä kokonaisuudessa tuli
kerätä tarinoita saaristosta.
Kasasimme porukan ihmisiä,
jotka ovat hyviä kertomaan
tarinoita, ja istuimme vain juttelemassa monta tuntia,.
Tarinat koskevat esimerkiksi metsänhakkuuta ja -istutusta, aseiden salakuljetusta,
koulukuljetuksia veneillä ja
vastaavaa.
– He kertoivat kaikkea
mahdollista lapsuudestaan.
Aluksi he suhtautuivat hieman epäilevästi ja miettivät,
että onko heillä mitään ker7848 266.
E-post: maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: sales@ot.fi.
E-tidning: www.vora.fi
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.
Delas ut till alla hushåll i Vörå kommun.

rottavaa, mutta kun yksi
aloitti tarinoinnin, niin muutkin innostuivat ja yhtyivät
keskusteluun. Tarinoille ei ole
loppua, Eklund sanoo.
Nämä tarinat yhdessä saariston geologiaa ja luontoa
koskevan faktatiedon kanssa
muodostivat perustan äänioppaille, joita on sijoiteltu nyt
Maksamaan vaellusreitin varrelle. Juuri tästä tässä hankkeessa onkin kyse:
Tietyillä kohdilla vaellusreittiä voi pitää tauon, ottaa
esiin puhelimen ja kuunnella
etukäteen äänitettyä ääniopasta, jossa kerrotaan juuri
kyseisestä paikasta.
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

– Tarinat ovat myös tekstimuodossa, joten ne voi myös
lukea,
Kullas-Norrgård
sanoo.
Äänioppaita on tuotettu
yhteensä noin 60 kappaletta.
Maksamaalla on viisi kappaletta.
Myös syksyllä hankkeen
puitteissa järjestetään seitsemän tarinailtaa, katso faktaruutu. Tarinaillat ovat kaksikielisiä.
– Tarkoituksena on jakaa
tietoa saaristosta. Me olemme
ylpeitä maailmanperintöalueen asukkaita, ja mielestäni se
on tosi hienoa, Kullas-Norrgård sanoo.

Nästa nummer utkommer
7.9.2022
Sista inlämningsdag för texter och bilder
24.8.2022
Sista inlämningsdag för köpta annonser
31.8.2022
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Kvarkens skärgårds audioguide
gör vandringen mer spännande
Du är ute på tur i skärgården och sätter dig ner
för att pausa. Du plockar
fram telefonen, men inte
för att slösurfa, utan för
att lära dig nya saker.
Kvarkens skärgårds
audioguide hjälper nu
vandrare bland annat i
Maxmo.
Det är en underbart vacker
dag då jag träffar Kristina
Kullas-Norrgård och Maria
Eklund vid en strand ute i
Maxmo skärgård. Solen skiner och en person på en supbräda paddlar förbi.
– Kanske det blir till att
paddla senare i dag, säger de
båda.
Det är ett idylliskt skärgårdsliv runt omkring oss,
och det är precis det vi är där
för att tala om. Det är nämligen ett liv i ständig förändring, på grund av landhöjningen.
Där kommer projektet
Människan och landhöjningen in i bilden. Både KullasNorrgård och Eklund är med
i Maxmo skärgårdsförening,
som nu samarbetar med projektet.
– Det handlar helt enkelt
om att de vill se hur landhöjningen påverkat oss som bor
här i skärgården, och se vad
som förändrats. Förutom att
lära ut det geologiska vill man
också koppla till det vardagliga så folk förstår det bättre,
säger Kullas-Norrgård.
Maxmo
skärgårdsförening har alltså inte själv gjort
projektet utan deltar endast i
det, men det är helt klart att
projektet ändå är till nytta för
skärgården. Det intressanta
är att projektet till en början
endast fokuserade på världsarvet.
– Just där vi sitter hör ju
inte till världsarvet, men de
ville också ta med angränsande områden och det är bra,
säger Kullas-Norrgård.
Projektet omspänner också kommunerna Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs och
Vörå.
– Vår uppgift i det hela
blev att samla in berättelser
från skärgården. Vi kontaktade ett gäng som är bra på
att berätta historier, och i
flera timmar satt vi bara och

Nu har vandringsleden i Maxmo fått nytt djup i form av audioguider, säger Maria Eklund och Kristina Kullas-Norrgård. 

pratade, säger Maria Eklund.
Historierna berör sådana
ämnen som skogsavverkning och -plantering, vapensmuggling, skoltransporter
med båt och liknande.
– Det var allt möjligt från
deras barndom. Till en början var de lite tveksamma
och undrade om de hade
något att prata om, men då
en började berätta blev de
andra ivriga och fyllde i. Historierna tar aldrig slut, säger
Eklund.
De här berättelserna, tillsammans med information om
skärgårdens geologi och natur, blev grunden till avsnitten som handlar om platser
längs vandringsleden på
Västerö. Och det är alltså det
som det här projektet handlar om:
På givna platser längs
vandringsleden ska du kunna ta paus, plocka fram te-

Foto: Fredrik Westblom

zzSju kvällar i Kvarkens skärgård
••Under hösten äger sju
berättarkvällar rum i de olika
österbottniska skärgårdskommunerna. De är:
••1 augusti - ”En skärgård
med gömställen”, vid havsbastu Stormlyktan i Molpe.
••8 augusti - ”Färdvägar”,
vid UF Havsbandet i Södra
Vallgrund.
••15 augusti - ”Sjöfart”, vid
Kvarkens båtmuseum i
Malax.
••22 augusti - ”Det övernatur-

liga”, vid restaurant Salteriet
i Björköby (finskspråkiga
berättare).
••29 augusti - ”Livet i yttre
skärgården”, vid Bergö café
& hantverk i Bergö.
••5 september - ”Haverier”,
vid UF Kusten i Maxmo.
••12 september - ”Framtiden,
landhöjningen och Höga Kusten”, vid restaurant Berny’s i
Replot (finskspråkiga berättare).

lefonen och lyssna på den
inspelade berättelsen som
handlar om just det området.
– Historierna finns också
nerskrivna så du kan läsa
texten om du vill, säger Kullas-Norrgård.
Totalt har cirka 75 audioguider producerats. Om
Maxmo finns sex stycken,
fem på Västerö och en på
Mickelsörarna.

I höst ordnas dessutom sju
berättarkvällar inom ramarna för projektet, se faktaruta.
Berättarkvällarna är tvåspråkiga.
– Tanken är att om man
ska ta del av skärgården.
Vi är stolta världsarvsmedborgare, och det tycker jag
är väldigt fint, säger KullasNorrgård.
Fredrik Westblom

ÖPPET:
vard. 9–18

Kvarkens skärgårds audioguide: www.vaasa.fi/sv/se-ochupplev/kvarkens-skargard/kvarkens-skargards-audioguide

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

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

Begär offert, det lönar sig!

050-554 9171

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi
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Bo-Erik sadlade om efter
30 år i pälsdjursbranschen
Företagande i sig är inget
nytt för Bo-Erik Glasberg i Maxmo, som varit
pälsdjursuppfödare i tre
decennier.
Efter en helomvändning i livet
bytte han dock bransch helt
och hållet, och driver sedan i
höstas egen massagemottagning – något som kräver betydligt mer både i form av försäljning och marknadsföring
samt kundkontakter, än vad
hans tidigare bransch gjorde.

Informerar l Tiedottaa
Konjunkturerna i pälsbranschen har varierat en del
under de 30 år som Bo-Erik
Glasberg drev sin farm – först
tillsammans med sina föräldrar och därefter på egen hand.
– För 25 år sedan hade vi
lågkonjunktur i Finland och
det såg mörkt ut. Jag valde då
att utbilda mig både till el- och
VVS-montör, men lyckades
inte hitta något jobb utan
fortsatte med farmen, inleder
Bo-Erik.
För drygt två år sedan kom
den slutliga vändpunkten,
när ytterligare en nedgång i
priserna kom och Bo-Erik
dessutom fick in sjukdom på
sin farm – något som skulle
ha krävt en totalsanering och
nystart.
– Det fanns ingen ekonomi i
det, så jag bestämde mig för att
sluta och söka en ny lösning.
På grund av det lager med
skinn som fanns – men som
inte gick att sälja – beviljades
han ingen arbetslöshetsersättning, och hade inte heller möjlighet till vuxenstudiestöd via
FPA. Räddningen blev Sysselsättningsfonden.
– Det började egentligen
med att min fru behövde massage, och lite skämtsamt sade

Bo-Erik Glasberg öppnade sin massagemottagning i ett nyrenoverat utrymme hemma på gården i kyrkbyn i Maxmo i höstas. Nu jobbar han på att utöka sin
kundkrets och att göra folk medvetna om hans företag.

att jag skulle börja med det eftersom byns massör hade lagt
ned sin verksamhet, minns
Bo-Erik.
I samband med ett träningspass på Norrvalla såg han deras annons om massörsutbildningen och bestämde sig för
att söka.
Studierna inleddes mitt
under brinnande pandemi på
försommaren 2020, och ett år
senare kunde Bo-Erik titulera sig massör. Att han skulle
starta eget var hela tiden en
självklarhet.
– Jag har trivts bra som företagare och vi hade ett lämpligt

utrymme hemma på gården i
form av min snickarverkstad,
som vi byggde om förra sommaren. Sedan startade jag upp
verksamheten i augusti, fortsätter han.
Att man kunde vända sig
till Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia för att få hjälp
med bland annat ansökan om
startpeng, visste Bo-Erik tack
vare en studieuppgift han genomfört, och genom företagsrådgivare Olav Nylund har
han fått konkret hjälp med
ifyllandet av alla nödvändiga
blanketter samt en del goda
råd och tips på vägen. Bo-Erik

valde att grunda ett helt nytt
företag som enskild näringsidkare.
– Det tidigare företaget var
ett aktiebolag, en bolagsform
som inte är lika lämpad för
den här typen av verksamhet,
förklarar han.
Start up-skedet i höstas gick
riktigt bra.
– Sedan blev jag tvungen att
genomföra en operation med
tre månaders sjukskrivning
som följd. När det var dags
att återuppta verksamheten,
visade det sig också vara dags
för en tredje lockdown i landet. Sedan dess har det inte

flutit på riktigt som jag skulle
önska, konstaterar han.
Det nya yrket kräver betydligt mer av honom som
företagare då det gäller marknadsföring, försäljning och
kundkontakter, vilket BoErik också tycker ha varit det
svåraste med omställningen.
– Men det går bättre och
bättre vartefter man får öva på
det, ler han.
Bo-Erik har även planer på
att när tillfälle finns vidareutbilda sig och skaffa en specialyrkesexamen.
– Jag sörjer inte att det blev
som det blev – tvärtom, avslu-

tar han.
Företagsrådgivare
Olav
Nylund konstaterar att efterfrågan på massörstjänster
borde hållas ganska konstant
i vårt samhälle.
– Å ena sidan har mycket av
tungt och slitsamt kroppsarbete försvunnit, men å andra
sidan sitter vi mer än någonsin
framför våra skärmar. Sjuka
ryggar och stela axlar borde ge
massörerna jobb. Grattis till
Maxmoborna, som återigen
kan få sina ryggar behandlade
– dessutom mitt i centrum.
Text & foto:
Anna Sand

Bo-Erik vaihtoi alaa 30 vuoden jälkeen
Yrittäjyys itsessään ei
ole mitään uutta Maksamaalla asuvalle BoErik Glasbergille, joka oli
turkistarhaaja kolmen
vuosikymmenen ajan.
Hänen elämässään tapahtui
täyskäännös ja hän vaihtoi
toimialaa kokonaan. Viime
syksystä lähtien hän on
pyörittänyt omaa hierontapalvelua, mikä vaatii sekä
myynnin,
markkinoinnin
että asiakaskontaktien suhteen paljon enemmän kuin
hänen aikaisempi työnsä.
Turkisalan
suhdanteet
ovat vaihdelleet melkoisesti
niiden 30 vuoden aikana, jolloin Bo-Erik Glasberg hoiti
tarhaansa, ensin yhdessä
vanhempiensa kanssa ja sitten yksin.
– 25 vuotta sitten Suo-

messa oli taantuma ja näytti
synkältä. Silloin päätin kouluttautua sekä sähkö- että
LVI-asentajaksi, mutta en
onnistunut löytämään töitä
vaan jatkoin tarhalla työskentelyä, aloittaa Bo-Erik.
Hieman yli kaksi vuotta
sitten tuli viimeinen käännekohta, kun hinnat laskivat
jälleen ja Bo-Erikin tarhalle
tuli tautia, mistä eroon pääseminen olisi vaatinut tarhan
täydellistä saneerausta ja
täysin uutta alkua.
– Se ei ollut taloudellisesti
kannattavaa, joten päätin
lopettaa ja ryhtyä etsimään
uutta vaihtoehtoa.
Olemassa olevien nahkavarastojen vuoksi – mutta
joita ei voitu myydä – hänelle
ei myönnetty työttömyysetuuksia, eikä hänellä ollut
mahdollisuutta
aikuisten

opintotukeen KELAn kautta. Pelastukseksi tuli Työllisyysrahasto.
– Se alkoi oikeastaan siitä,
että vaimoni tarvitsi hierontaa, ja vähän leikillään sanoi,
että minun pitäisi ryhtyä hierojaksi, koska kylällä toiminut hieroja oli lopettanut toimintansa, Bo-Erik muistelee.
Norrvallassa treenatessaan hän näki heidän mainoksensa hierojakoulutuksesta
ja päätti hakea mukaan.
Opinnot alkoivat keskellä
pandemiaa alkukesästä 2020,
ja vuotta myöhemmin BoErik valmistui hierojaksi.
Hänelle oman yrityksen perustaminen oli koko ajan itsestäänselvyys.
– Olen viihtynyt yrittäjänä,
ja meillä oli kotona pihalla
sopiva tila tähän. Rakensimme
nikkarointiverstaas-

tani hierojan toimitilat viime
kesänä. Sitten aloitin yrityksen toiminnan elokuussa,
hän jatkaa.
Suorittamansa opiskelutehtävän ansiosta Bo-Erik
tiesi, että hän voisi kääntyä
Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian puoleen saadakseen apua muun muassa
starttirahan
hakemiseen.
Yritysneuvoja Olav Nylundin kautta hän on saanut
konkreettista apua kaikkien
tarvittavien
lomakkeiden
täyttämisessä sekä paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä matkan varrella. Bo-Erik päätti
perustaa täysin uuden yrityksen yksityisenä elinkeinonharjoittajana.
– Entinen yhtiö oli osakeyhtiö. Se yhtiömuoto ei sovi
yhtä hyvin tämän tyyppiseen
liiketoimintaan, hän kertoo.

Viime syksyn starttivaihe
sujui todella hyvin.
– Sitten
jouduin
leikkaukseen, jonka seurauksena minulla oli kolmen
kuukauden
sairausloma.
Kun oli aika jatkaa toimintaa, oli vuorossa kolmas
lockdown maassamme. Sen
jälkeen toiminta ei ole lähtenyt liikkeelle aivan kuten
haluaisin, hän toteaa.
Uusi ammatti vaatii häneltä yrittäjänä huomattavasti
enemmän niin markkinoinnin, myynnin kuin asiakaskontaktienkin osalta, mikä
on myös Bo-Erikin mielestä
ollut alanvaihdoksen vaikein
osa.
– Mutta se sujuu yhä
paremmin, sitä mukaa kun
sitä pääsee harjoittelemaan,
hän hymyilee.
Bo-Erik aikoo myös kou-

luttautua edelleen ja hankkia
erikoisammattitutkinnon.
– En sure sitä, että asiat
menivät niin kuin menivät –
päinvastoin, hän päättää.
Yritysneuvoja Olav Nylund toteaa, että hierojapalveluiden kysyntä tulee pysymään yhteiskunnassamme
melko vakiona.
– Toisaalta suuri osa raskaasta ja väsyttävästä ruumiillisesta työstä on kadonnut, mutta toisaalta istumme
enemmän kuin koskaan
näyttöjemme edessä. Sairaat
selät ja jäykät hartiat varmasti tuovat hierojille työpaikkoja. Onnittelut Maksamaalla
asuville, jotka saavat jälleen
selkänsä ja lihaksensa hoidetuiksi aivan keskellä kylää!
Teksti ja kuvat:
Anna Sand
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Banklokalen i Maxmo
kunde bli byns vardagsrum
Välkomna på Maxmokvällen, säger Linda Högander och Håkan Nylund
från Vårt Maxmo. Det ska
bli ett evenemang för
hela byn där riktningen
framåt ska stakas ut.

Den 19 augusti är det dags.
Då ordnar nämligen Maxmos egna eldsjälar evenemanget
”Maxmokvällen”
på bankgården och dess
näromgivning i Maxmo centrum.
– Det är en happening där
vi vill samla byns invånare
under lättare former, säger
Håkan Nylund, ordförande
för Maxmo hembygdsförening.
– Det ska bli program, försäljning och en omröstning
kring vissa färdiga förslag
vad som kunde göras kring
den tomma banklokalen, säger Linda Högander.
De är båda aktiva Maxmobor
som arbetar för sin hemort.
Dessutom är de båda med i
något som heter Vårt Maxmo, vilket är ett projekt som
fick sin början förra året i
samband med öppna diskussionstillfällen för byborna.
Målet är kort och gott att
utveckla byn och locka nya
invånare att flytta in till Maxmo.
– En sak vi verkligen vill
utveckla är samarbetet mellan skärgården och fastlandet, säger Högander.
Projektet är fortfarande i
sin linda och fungerar som en
sektion inom Maxmo hembygdsförening.
– Det är viktigt att vi har ett
gemensamt språkrör, säger
Högander.
Och det är därför som projektets nya jippo ska ordnas
just utanför den numera tomma banklokalen i byn. Efter
att banken stängde har nämligen lokalen stått tom och
ingen, varken banken som
äger lokalen eller byborna,

Nu ska banklokalen i Maxmo utvecklas! Det tycker Håkan Nylund och Linda Högander från Vårt Maxmo. Banktjänstemannen Robert Laukkonen (i mitten) är
positivt inställd till idén. 
Foto: Fredrik Westblom

zzDet här vill Vårt Maxmo:
••Marknadsföra effektivt hela
Maxmo.
••Främja information och
kommunikation.

har någon glädje av det, säger
Nylund.
– Vi vill göra något för
Maxmo. Det har varit en negativ utveckling en tid, nu är
det dags att svänga skutan,
säger han.
Samtidigt påpekar han att
det nog händer saker i byn.
– Vi har på gång en ny

••Utveckla samarbetet.
••Fungera som Maxmos
språkrör.

skola och det finns många
barnfamiljer i byn. Vi har
livskraft men för att förbättra
livskraften måste vi göra något. Därför bör det finnas så
mycket service som möjligt,
säger han.
Här kommer idéerna om
banklokalen in. Eldsjälarna
vill nu ta över lokalen och

”

Vi vill göra något positivt av den här lokalen.”

använda den för att skapa...
Ja, något. Exakt vad är nämligen oklart ännu.
– Vi vill göra något positivt
av den här lokalen, säger Nylund.
– Läget är det bästa möjliga. Här kunde det finnas exempelvis ett lunchcafé eller
annat, säger Högander.
Förhoppningen är att någon företagare skulle ta över
lokalen.

– Speciellt om vi tänker
oss att det ska bli ett café.
Det kan man inte driva på
föreningsbasis. Men om vi
istället använder den som ett
samlingsrum för byns ungdomar kan vi driva det ideellt på
kvällarna, säger Nylund.
Under Maxmokvällen ska
byns invånare själva få fatta
beslut vad som kunde göras
av banken.

Robert Laukkonen arbetar
på Kvevlax sparbank, som
äger utrymmet. De är positivt
inställda till bybornas idé. I
första hand handlar det om
att hyra ut lokalen.
– Helst av allt skulle vi
förstås sälja utrymmet, men
köpare står inte på kö, säger
han.
Drömmarna och förhoppningarna om lokalen är ändå
höga.
– Jag har en positiv känsla
för det här utrymmet. Det
kunde bli byns vardagsrum,
säger Högander.

Fredrik Westblom

Pankkitiloista voisi tulla kylän olohuone
Tervetuloa Maksamaailtaan, sanovat Vårt
Maxmo -hankkeen Linda
Högander ja Håkan Nylund. Illasta tulee koko
kylän tapahtuma, jossa
viitoitetaan tulevaisuuden suunta.
19. elokuuta maksamaalaiset
tulisielut järjestävät Maksamaa-illan kylän entisen
pankin ulkopuolella.
– Se on tapahtuma, jonne
haluamme kutsua kyläläiset
kepeissä merkeissä, sanoo
Håkan Nylund, Maxmo
hembygdsförening
-yhdistyksen puheenjohtaja.
– Illan aikana järjestetään
ohjelmaa ja myyntiä. Lisäksi
äänestämme
muutamasta
valmiista
vaihtoehdosta,

zzVårt Maxmo -hankkeen tavoitteet
••Markkinoida koko Maksamaata tehokkaasti.
••Edistää tiedotusta ja viestintää.

sanoo Linda Högander.
He molemmat ovat aktiivisia maksamaalaisia, jotka
tekevät työtä kotiseutunsa
eteen. Lisäksi he molemmat
osallistuvat Vårt Maxmo
-hankkeeseen, joka sai alkunsa viime vuonna kyläläisille järjestetyissä avoimissa
keskustelutilaisuuksissa.
Tavoitteena on lyhyesti ja
ytimekkäästi kehittää kylää
ja houkutella uusia asukkaita
Maksamaalle.
– Yksi asia, jota tahdomme

••Kehittää yhteistyötä.
••Toimia Maksamaan äänitorvena.

todella kehittää, on saariston
ja mantereen välinen yhteistyö, Högander sanoo.
Hanke on edelleen alkuvaiheissaan ja se toimii
Maxmo hembygdsföreningin
jaostona.
– On tärkeää, että meillä
on yhteinen äänitorvi, Högander sanoo.
Tästä syystä hankkeen
uusi tempaus järjestetään
juuri nykyisin tyhjillään olevan pankin ulkopuolella.
Siitä lähtien, kun pankki

lakkautettiin, ovat tilat nimittäin olleet tyhjillään eikä
niistä ole iloa kenellekään,
ei ne omistavalle pankille tai
kyläläisille, Nylund sanoo.
– Haluan tehdä jotain
Maksamaan hyväksi. Kehitys on ollut negatiivista jo
jonkin aikaa, hän sanoo.
Samalla Nylund huomauttaa, että kylässä kyllä tapahtuu asioita.
– Rakenteilla
on
uusi
koulu, ja kylässä on paljon
lapsiperheitä. Täällä on elinvoimaa ja meidän on tehtävä
jotain, jotta parantaisimme
elämänlaatua. Siksi täällä on
oltava niin paljon palveluja
kuin mahdollista, hän sanoo.
Tässä kohtaa kuvaan tulevat entisen pankin tilat. Tulisielut tahtovat nyt ottaa hal-

tuunsa tilat ja käyttää niitä
perustaakseen… Niin, jotain.
Vielä ei ole selvää, mitä tämä
jotain on.
– Haluamme tehdä jotain
positiivista näille tiloille, Nylund sanoo.
– Sijainti on niin hyvä.
Tänne voitaisiin perustaa esimerkiksi lounaskahvila tai
muuta, Högander sanoo.
Toivomuksissa on, että
joku yrittäjä aloittaisi toiminnan tiloissa.
– Erityisesti, jos tarkoituksena on perustaa kahvila. Sitä ei voida pyörittää
yhdistysvoimin. Mutta jos
sen sijaan perustetaan kokoontumispaikka kylän nuorisolle, voidaan aatteellista
toimintaa pyörittää iltaisin,
Nylund sanoo.

Maksamaa-illan
aikana
kyläläiset saavat itse päättää,
mitä pankille tehdään.
Robert Laukkonen työskentelee entisen pankin tilat
omistavassa
Koivulahden
säästöpankissa.
Pankissa
kyläläisten ideaan suhtaudutaan myönteisesti. Ensi kädessä ajankohtaista on tilojen vuokraaminen.
– Kaikkein mieluiten haluaisimme tietysti myydä liiketilan, mutta ostajia ei ole
jonoksi asti, hän sanoo.
Tilat herättävät kuitenkin
korkealentoisia unelmia ja
toiveita.
– Saan näistä tiloista positiivisia tunteita. Tästä voisi
koko kylän olohuone, Högander sanoo.
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• Falsade tak
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• Rännor och taksäkerheter
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Oravais Plåtslageri
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Här är hon, räddningsbåten Olympia. Isak Ståhl och Mats Kulla är på väg ombord medan Tom Renlund och Mikael Rönn väntar på sin tur. 

Olympia står redo
nabben

N

Välkomna till

restaurant
TOTTESUND 598

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

www.nabben.fi

NABBEN

Stolt och säker står hon vid kajen i Oravais, räddningsbåten Olympia.
– Båten ska klara av att köra ut i vilket väder som helst, säger Tom Renlund,
ordförande för Oravais brandmannaklubb.
Det blåser lätt vid hamnen i
Oravais. Vattnet krusar sig en
aning trots att solen står högt
på himlen.
Men allt det kan ändra på
en sekund, säger Isak Ståhl.
– Vädret kan slå om. Det
kan vara helt andra förhållanden då du ska i land än då
du lade ut.
Mats Kulla fyller i:
– Och det är ju sannolikt
inte fint väder då vi måste ut

på uppdrag med Olympia.
Olympia är den splitternya räddningsbåten som nu
ligger vid kajen i Oravais.
Tillsammans med Ståhl och
Kulla samt Tom Renlund,
ordförande
för
Oravais
brandmannaklubb, och Mikael Rönn, som agerat lärare
för skärgårds- och kustskepparkursen och som dagtid
jobbar som brandman i Oravais station.

– Olympia ska kunna gå ut
i princip i vilket väder som
helst, säger Renlund.
Förutom rena alarmuppdrag och olyckor har även
Olympia
specialutrustats
för att kunna bekämpa oljeutsläpp. På så vis kan båten
fungera som komplement till
pråmen Olivia, som ligger i
kajen bredvid.
– Vi har kilometervis med
oljebommar, så vid hän-

delse av olycka lastar vi på
oljebommarna och åker ut
för att skydda kusten, säger
Rönn.
Har ni hunnit bekanta er
med båten redan?
– Ja, vi har varit ute på inskolningsdag för båten och
gick igenom den, säger Renlund.
Det handlar alltså om
hanteringsövningar för tillfället. Båten är ännu inte i
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Onnettomuuden
sattuessa apuun tulee
Olympia-pelastusalus
zOlympia-pelastusalus
z
paistattelee ylpeänä ja vakaana
laiturissa Oravaisissa.
– Aluksella on voitava kulkea säässä kuin säässä, sanoo
Tom Renlund, Oravais brandmannaklubbin puheenjohtaja.
Oravaisten satamassa tuulee vienosti. Vedenpinta väreilee aavistuksen, vaikka aurinko on korkealla.
Kaikki tämä voi kuitenkin
muuttua sekunnissa, sanoo
Isak Ståhl.
– Sää saattaa muuttua.
Olosuhteet voivat olla tietynlaiset lähtiessäsi merelle ja
aivan toisenlaiset noustessasi
maihin.
Mats Kulla täydentää:
– Ja todennäköisesti ei ole
mikään hieno sää, kun Olympialle tulee pelastustehtävä.
Olympia on upouusi pelastusalus, joka lepää kiinnitettynä laituriin Oravaisissa.
Laiturilla ovat myös Ståhl ja
Kulla sekä Tom Renlund, Oravais brandmannaklubbin puheenjohtaja, ja Mikael Rönn,
joka on toiminut saaristo- ja
rannikkolaivurikurssin opettajana ja työskentelee päivisin
Oravaisten paloasemalla palomiehenä.
– Olympialla voi mennä merelle periaatteessa säässä kuin
säässä, Renlund sanoo.
Tavallisten hälytystehtävien
ja onnettomuuksien lisäksi
Olympiassa on erityisvarusteet öljyvuotojen torjumiseen.
Täten alus voi toimia täydennyksenä jo olemassa olevalle
Olivia-rahtialukselle, joka on
kiinnitetty viereiseen laituriin.
– Meillä on kilometrikaupalla öljypuomeja, joten onnettomuuden sattuessa lastaamme öljypuomit alukseen
ja lähdemme suojaamaan rannikkoa, Rönn sanoo.
Oletteko ehtineet tutustua
alukseen vielä?
– Kyllä, meillä on ollut koulutuspäivä, jossa tarkasteltiin
alusta, Renlund sanoo.
Tällä hetkellä siis harjoittelemme aluksen käyttöä. Alus
ei ole vielä valmiustilassa, koska miehistön on vielä opeteltava aluksen turvallista käyttöä.
– Sitä ei ole helppoa ohjata.
-Jos osaat homman, saat aluksen ohjattua sinne, minne
haluatkin, mutta jos et osaa, ei
siitä tule mitään. Aluksessa on

kaksi vesijettiä, joita voi kumpaakin ohjata erikseen ja yksi
keulapropelli. Kuuppaa voi
ohjata myös erikseen. Alusta
voi ajaa myös sivusuuntaan, ja
se vaatii harjoittelua.
Alus on katsastettu merenkulun liikennealueelle III,
mikä tarkoittaa, että koko miehistö voidaan kutsua tehtävälle kotimaan rajojen sisällä.
Alus on tarkoitettu ensisijaisesti Vaasan ja Pietarsaaren
välisen lähirannikon suojaamiseen, mutta se voidaan kutsua tehtävälle minne tahansa
pelastuslaitoksen
tarpeista
riippuen.
– Aluksessa mikro ja sellaista, sillä jos joudumme lähtemään todella isolle öljyonnettomuustehtävälle, voi se
kestää useita päiviä, Renlund
sanoo.
Mitkä ovat yleisimpiä onnettomuuksia, joita kohtaatte?
– Ehdottomasti karilleajot,
Kulla sanoo.
Kyse
voi
olla
myös
etsinnästä, sairaskuljetuksista
tai tulipaloista saaristossa.
Miehistön on oltava valmiina
mihin tahansa.
– Laivassa on pumppu, joten jos jollain saarella palaa,
voimme vetää aluksesta letkut
ja käyttää sammuttamisessa
merivettä, Ståhl sanoo.
Samassa yhteydessä miehet
haluavat muistuttaa veneilyturvallisuudesta.
– Palataan vielä etsintöihin.
Tyypillinen skenaario on, että
joku on lähtenyt tietylle reitille
mutta ei ole tullut takaisin. Siksi on erityisen tärkeää ilmoittaa omaiselle tai naapurille,
minne on menossa ja kuinka
kauan aikoo olla poissa, jotta
me tiedämme, koska etsinnät
pitää aloittaa. Muutoin etsintäalueen laajuutta voidaan
vain arvailla sen perusteella,
mistä vene vailla miehistöä on
löytynyt, Rönn sanoo.
Myös varusteet ovat tärkeitä. Veneen tulee olla huollettu ja kunnossa ennen kuin
se lasketaan vesille. Jokaisessa
veneessä on oltava ankkuri tai
airot, palosammutin, pelastusliivit kaikille matkustajille
sekä äyskäri tai pumppu. Sen
lisäksi mukana on hyvä olla
merikortti, kompassi ja viestintälaitteet.

om olyckan är framme
zzFakta om räddningsbåten Olympia
••Båten är tio meter lång och
väger åtta ton.
••Försedd med dubbla
Mercruiser-motorer med jet.
••Har ett djupgående på 80
centimeter.
••Har både bogport och
akterport.

••Maxfart 25-30 knop.
••Registrerad för tolv personer, eller en maxlast på
ungefär 2000 kilogram.
••Lämpar sig för brand- eller
oljebekämpning, räddningsuppdrag och sjuktransporter.
••Kostar drygt 700 000 euro.

beredskap, för båtmanskapet
måste fortsättningsvis lära
sig manövrera båten på ett
tryggt sätt.
– Det är inte så lätt att styra
den. Kan du det så får du den
precis dit du vill ha den, men

kan du inte går det inte alls.
Båten har två jetaggregat
som kan styras individuellt,
en bogpropeller och så kan
du styra skopan skilt. Du kan
till och med köra den sidledes och det kräver övning.

Båten är besiktad för sjöfartsområde III, vilket betyder att manskapet kan kal�las ut ända till gränsen om så
krävs. Båten är i första hand
tänkt att skydda den närliggande kusten, mellan Vasa
och Jakobstad, men de kan
kallas vart som helst beroende på vad räddningsverket
behöver.
– Vi har faktiskt micro och
dylikt i båten också, för om
vi blir utkallade på en riktigt
stor oljeolycka är det inte en
dag det gäller utan flera, säger Renlund.
Men vilka är då de van-

ligaste olyckorna ni råkar
ut för?
– Det är absolut grundstötningar, säger Kulla.
Det kan också handla om
efterspaningar, sjuktransporter eller brand på en holme.
Manskapet måste vara redo
för allt.
– Vi har pump ombord,
så brinner det på en holme
kan vi dra slangar från båten
för att använda sjövatten till
släckningen, säger Ståhl.
I samma veva vill de alla
påminna om båtsäkerheten.
– Låt oss backa tillbaka till
efterspaningarna. Det klas-

siska scenariot är att någon
gett sig ut för att åka en viss
rutt, men sedan kommer de
inte tillbaka. Därför är det
otroligt viktigt att anmäla åt
en anhörig eller granne vart
du ska åka och hur länge du
är borta, för då vet vi var vi
ska börja söka. Annars blir
det kanske att börja räkna
ut sökområdet bakåt från en
upphittad herrelös båt, säger
Rönn.
Utrustningen är också viktig. Båten ska vara servad och
i skick innan du ger dig ut på
sjön. De fem saker varje båt
bör ha är ankare eller åror,

brandsläckare, flytvästar för
alla ombordvarande samt
öskar eller en pump. Utöver
det är det bra att ha sjökort,
kompass och kommunikationsutrustning.
Många båtklubbar ordnar en frivillig båtbesiktning
varje år. Det är ett bra sätt att
gå igenom båtens säkerhet. I
besiktningen gås både utrustning och båtens teknik och
skrov igenom.
– Och så ska du kontrollera att du har tillräckligt med
bensin i tanken, säger Rönn.
Text& foto:
Fredrik Westblom
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Snart får cyklisterna susa fram här
Nej, det blir ingen traditionell Botniacykling i år
heller. Men cykelentusiasterna behöver inte vara
oroliga: evenemanget
flyttar nu från landsvägen ut i skogen.
Skogsstigen är lång och går
över stenar, rötter och nerför
en liten kulle. Jag har gått kanske en halv kilometer genom
skogen i Rökiö, då jag hör ljudet av motorsågar.
Där, bland undervegetationen, står Krister Hästbacka,
Anders Bergman, Mathias
Jansson samt Niklas Bagge
och röjer upp stigen.
– Det har inte blivit cyklat
här på två år, vilket också betyder att talkoarbetet lämnats
ogjort. Det har blivit en del
vindfall och liknande, säger
de.
– Banan är ändå cykelbar
redan nu. Vi har märkt ut den
och just den här biten var den
som var i värst skick, säger
Bergman.
– Dessutom har vi flera personer som är ute och röjer på
olika ställen beroende på var
de bor, säger Hästbacka.
Den 30 juli, då Botniacyklingen vanligtvis skulle
gå av stapeln, blir det nämligen mountainbiking för hela
slanten. Då är det dags för
evenemanget Botnia MTB,
som vanligtvis brukar äga
rum i september.
Det har varit svåra år för
Botniacyklingen, säger Camilla Staffans, verksamhetskoordinator vid Folkhälsan
Norrvalla.
– Det har varit väldigt tragiskt. Först kom coronan, och
då vi tänkte att vi äntligen kan
ordna evenemanget i år är det
vägbyggen längs rutten.
Dessutom är vägarnas skick
på många ställen riktigt dåligt,
säger hon.
– Vi tycker helt enkelt att vi
inte tryggt kan skicka i väg 500
cyklister. Vi måste garantera
säkerheten som arrangörer.
Därför bestämde sig arrangörerna för att igen ställa
in Botniacyklingen, men de
hoppas de kan ordna loppet
nästa år.
– Men i samma andetag

Krister Hästbacka, Mathias Jansson, Niklas Bagge och Anders Bergman arbetar ute i Rökiö med att få stigen i skick inför Botnia MTB. 

zzDet här behöver du för att klara MTB
••Du måste våga pröva och
vara nyfiken på en ny sport.
••Du behöver en terrängcykel, men den behöver inte
kosta skjortan.
••Du behöver också skydds-

utrustning. Det absolut
viktigaste du kan skaffa är en
hjälm.
••Du behöver kondition för att
orka cykla.

kavlade vi upp ärmarna och
bestämde oss för att ordna
något i alla fall, så då blev det
Botnia MTB. September är
inte kanske den bästa tiden
för ett terrängcyklingslopp, så
nu är tidpunkten bättre. Dessutom har terrängloppet ofta
krockat med andra evenemang som Norrvalla Cup och
Gäddkastet, säger Staffans.
Samtidigt som terrängcyklingstävlingen äger rum
blir det också familjeloppet
Lill-Botnian, där man cyklar
längs vägen till Kalapää och

tillbaka till Norrvalla.
– Lill-Botnian har ju vanligtvis varit ett komplement
till Botniacyklingen. Vi hoppas det ska vara ett lågtröskelevenemang och ett motionsjippo, där du kan komma ut
med din mommocykel.

Camilla Staffans ser fram emot ett evenemang där alla ska känna
att de vågar prova på terrängcykling. 
Foto: Fredrik Westblom

Vanligtvis brukar mellan
500 och 600 cyklister delta i
Botniacyklingen, och cirka
150 deltagare brukar delta i
MTB-loppet då det ordnas på
hösten under vanliga år.
– Får vi 200–300 deltagare

är vi verkligen nöjda, säger
Staffans.
Det finns olika långa sträckor man kan välja att cykla i år,
allt från 8 till 64 kilometer genom varierande terräng.
Landsvägscykling var ti-

digare en populär sport men
tyngdpunkten har nu flyttat,
säger Staffans. Bergman och
hans kolleger i skogen håller
med.
– Nu är det nog terrängcykling som gäller, speciellt med

Foto: Fredrik Westblom

tanke på så kallade Fatbikes
och elektriska terrängcyklar.
De är helt okej, tycker jag, för
de kan underlätta för folk att ta
sig ut i skogen, säger Bergman.
– Jag hoppas att man vågar
komma på vårt MTB-lopp fast
man inte har den bästa utrustningen. Alla är välkomna och
vi hoppas också att publiken
kommer ut, säger Staffans.
Cirka två veckor före evenemanget blir det ett så kal�lat genrep då banan kommer
testas, säger Hästbacka.
Varför blev ni intresserade
av MTB?
– Det är så avkopplande
att vara i skogen. Du har inte
tid att tänka på annat utan du
måste hålla ögonen på stigen
och se upp för stenar, säger
Bergman.
– Och så är det helt enkelt
väldans roligt, säger Jansson.
Fredrik Westblom

Pian pyöräilijät saavat viilettää yli kivien ja pöllien
Ei, perinteistä Botniapyöräilyä ei järjestetä
tänäkään vuonna.
Pyöräharrastajien ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan:
tapahtuma siirtyy nyt maanteiltä metsään.
Pitkä metsäpolku kulkee
kivien ja juurten yli pientä
kukkulaa alaspäin. Olen kulkenut ehkä puolen kilometrin matkan Rökiön metsässä
kuullessani moottorisahojen
äänen. Siellä aluskasvillisuuden seassa Krister Hästbacka, Anders Bergman, Mathias Jansson ja Niklas Bagge
raivaavat polkua.
– Täällä ei ole pyöräilty
eikä siis tehty myöskään talkootyötä kahteen vuoteen.
Puita on kaatunut tuulessa ja
muuta, he sanovat.

– Polku on kuitenkin jo
nyt ajokuntoinen. Olemme
jo merkinneet, missä polku
kulkee, ja juuri tämä osuus
oli pahimmassa kunnossa,
Bergman sanoo.
–  Väkeä on jo nyt raivaamassa eri paikoissa vähän
siitä riippuen, missä itse kukin asuu, Hästbacka sanoo.
Nyt on kuitenkin korkea aika raivaukselle, sillä
kesäkuun 30. päivä, jolloin
Botniapyöräily on tapana
järjestää, maastopyöräillään
koko rahalla. Silloin järjestetään Botnia MTB -tapahtuma, joka on yleensä pidetty
syyskuussa.
Botniapyöräilyllä on ollut
vaikeat vuodet, sanoo Camilla Staffans, Folkhälsan
Norrvallan toimintakoordinaattori.

– Se on ollut tosi traagista.
Ensin tuli korona, ja kun
ajattelimme, että tänä vuonna voimme viimein järjestää
tapahtuman, niin reitin varrella aloitettiin tietyöt.
Myös tiet ovat monin paikoin varsin huonokuntoisia,
hän sanoo.
– Meistä ei kerta kaikkiaan
tunnu, että voimme lähettää
turvallisesti matkaan 500 pyöräilijää. Järjestäjinä meidän
on taattava turvallisuus.
Siksi järjestäjät päättivät
perua Botniapyöräilyn tältäkin vuodelta, mutta he toivovat, että tapahtuma voidaan
järjestää ensi vuonna.
– Siinä samassa käärimme kuitenkin hihat ylös ja
päätimme järjestää joka tapauksessa jotain, joten päädyimme Botnia MTB:hen.

Syyskuu ei ole välttämättä
paras ajankohta maastopyöräilykilpailulle, joten tämä
on parempi ajankohta.
Maastopyöräilykilpailu on
myös usein osunut päällekkäin muiden tapahtumien,
kuten Norrvalla Cupin tai
Hauenheiton, kanssa, Staffans sanoo.
Samaan aikaan maastopyöräilykilpailun kanssa järjestetään myös Lill-botnianperhekilpailu, jossa pyöräillään tietä pitkin Kalapäähän
ja sieltä takaisin Norrvallaan.
– Lill-Botnian on tavallisesti ollut osa Botniapyöräilyä.
Toivomme siitä matalan kynnyksen tapahtumaa ja liikuntatempausta, jonne voi tulla
omalla mummopyörällä.
Botniapyöräilyyn
osallistuu yleensä 500–600 py-

öräilijää ja MTB-kilpailuun
osallistuu noin 150 pyöräilijää, kun se järjestetään tavallisesti syksyllä.
– Jos osallistujia tulee 200–
300, olemme oikein tyytyväisiä, Staffans sanoo.
Tänä vuonna reittejä on
eripituisia.
Vaihtelevassa
maastossa kulkevien reittien
pituus vaihtelee 8–64 kilometrin välillä. Maantiepyöräily oli aiemmin suosittu
urheilulaji, mutta painopiste
on nyt siirtynyt, Staffans
sanoo. Bergman ja kollegat
metsässä ovat samaa mieltä.
– Nyt muodissa on maastopyöräily, etenkin kun ajatellaan niin sanottuja läskipyöriä ja sähköisiä maastopyöriä. Ne ovat mielestäni ihan
okei: ne helpottavat ihmisten
mahdollisuuksia
pyöräillä

metsässä, Bergman sanoo.
– Toivottavasti maastopyöräilykilpailuun tulee väkeä,
vaikka varusteet eivät olisikaan ihan priimaa. Kaikki
ovat tervetulleita ja toivomme paikalle tietysti myös
yleisöä, Staffans sanoo.
Noin kaksi viikkoa ennen
tapahtumaa järjestetään niin
sanottu
kenraaliharjoitus,
jossa reittiä testataan, Hästbacka sanoo.
Miksi te kiinnostuitte
maastopyöräilystä?
– Metsässä oleminen on
niin rentouttavaa. Siinä ei
ehdi ajatella kaikkea muuta,
kun on pidettävä katse polussa ja varottava kiviä, Bergman sanoo.
– Ja se on yksinkertaisesti
tajuttoman kivaa, Jansson
sanoo.
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Här sitter en pigg krigsveteran. Åke Dahlin fyllde 100 år den 21 juni. 

Foto: Fredrik Westblom

Åke minns kriget som i går
Det var tungt och svårt
under krigsåren, säger Åke Dahlin, 100 år
gammal. Men det lönar
sig inte att grubbla så
mycket på det, säger han.
Vi har talat med en av de
äldsta krigsveteranerna
i Vörå.

Direkt då jag kommer in i
hans rum sträcker sig Åke
Dahlin, som fyllt 100 den 21
juni, efter en ask chokladpraliner.
– Han vill bjuda på godis,
säger Åkes son Håkan Dahlin.
– Varsågod, säger Åke.
Tack. Hur mår du?
– Nog mår jag bara bra.
Det är inget fel på det. De säger jag fyller 100 snart, så om
det stämmer så..., säger han.
Under tiden vi diskuterar
sitter Håkan med och hjälper
till. Åke mår nämligen hur
bra som helst och har sinnet i
skick, men hörseln är det lite
sämre med. Inga problem,
för han har lärt sig läsa läpparna.
– Det gör att han inte riktigt tycker om munskydden.
Han kallar dem hösäckarna,
för han ser inte läpparna på
folk som pratar och då är det
svårare att förstå, säger Håkan.
En orsak till Åkes hörselproblem kan vara det faktum
att han är en krigsveteran.
Under kriget var han placerad vid Svir, men sista sommaren blev han omflyttad till
Viborgska viken.

Åke gillar att läsa. Det är ett bra tidsfördriv, säger han. Krigsberättelser går
alltid hem. 
Foto: Fredrik Westblom

– Där var vi då ryssarna
kom.
Hur var det?
– Vi hann inte riktigt ut till
linjen. Vi var där i den där
källaren då det blev en fullträff, säger Åke.
– De var nere i en källare
eller ett bombskydd då det
kom en fullträff rakt ovanpå.
Det ringlade bara ner sand,
men tack och lov var dåtidens bomber svagare än i
dag, säger Håkan.
– Det var en hård smäll då
bomben föll på taket. Det
kom bara en, men hade det
kommit en till hade vi blivit
utjämnade med marken, säger Åke.
Han lyckades fly bakåt
och hjälpte också en soldat

som blivit skadad. Då överraskades de av ett plan som
började skjuta på dem, så de
tog skydd längs med marken.
– Han hade käken ur led
och skulle till läkaren, då planet kom. Vi kastade oss ner
och väntade en stund, men
då kom planet på nytt. Det
flög över till ryska linjen, så
vi klarade oss den gången.
Kriget intresserar fortfarande, men det är inget han
grubblar på. Han läser ändå
böcker om kriget – ja, han har
snart nog läst alla böcker som
finns om saken, säger han.
Vad tänkte du på då du
blev inkallad till kriget?
– Nå, inte funderade vi på
så mycket. Vi visste vad vi
var på väg till.

På bilden syns Åkes fru Lea. Hon hann bli 90 år gammal men dog 1997. 

Foto:

Fredrik Westblom

Efter kriget återvände Åke
till Vörå, där han ägnade sig
åt jordbruk. Jordbruket är
också något han ännu i denna dag intresserar sig för, för
det har nu gått i arv till hans
barn och barnbarn.
– Då jag kommer på besök
brukar han fråga mig hur det
går, om jag sått, harvat eller
tröskat. Han följer med och
har huvudet på skaft, säger
Håkan.
Hela livet har han bott i
Vörå, och jordbruket sysslade han med ända tills pensioneringen.
Hur har du gjort för att
komma upp till så här hög
ålder? Har du någon hemlighet?
– Ja, det är svårt att svara på

det. Jag har ätit lite grönsaker,
säger Åke.
Nu trivs han där han bor på
hemmet, och födelsedagen
ska firas med besök, två personer i taget. Det är bäst så,
för då orkar också Åke hänga
med i diskussionerna.
Men trots att han är så pass
gammal följer han absolut
med situationen ute i världen.
Han har tagit alla coronasprutor, och han läser också
om kriget i Ukraina. Han
tycker inte om vare sig Putin
eller Rysslands utrikesminister.
– Jag säger alltid att det borde slopas, allt krigande. Men
vi får vara glada så länge vi får
vara ifred, säger Åke Dahlin.
Fredrik Westblom

Här är Åke på permission
från fronten.
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Silverpilen erbjuder exklusiv mat
Sugen på godsaker? Då
står Silverpilen Deli-Jetasi till tjänst. Vi har pratat
med ägaren och företagaren Jens Antus.
Lokalen är liten och fin, inredd i blåa färger och med
prydligt radade hyllor. Bakom en kyldisk i mitten av butiken står Jens Antus, företagare, och förbereder sallader.
Lunchen ska serveras varje
dag och i dag blir det sallader
med antingen rökt fisk, rostbiff
eller ett vegetariskt alternativ.
– I dag har jag haft öppet
lite över en vecka, säger Antus.
Han driver företaget Silverpilen Deli-Jetasi själv,
med hjälp av sin fru.
– Det har gått bra. Klart
man är lite ny i branschen,
men det har varit en stadig
ström kunder och många intresserade.
Antus har nämligen inte
alls jobbat med mat tidigare.
Det är däremot ett stort intresse för honom, och Silverpilen är exakt en sådan
butik han själv skulle vilja se i
Vörå, säger han.
– Och då såg jag att det
fanns tomma affärslokaler,
säger han.
Silverpilen ska inte vara en
konkurrent till de matbutiker
som redan finns i Vörå, utan
snarare ett komplement. Orsaken till det är att företaget
erbjuder mer exklusiv mat i
form av ostar, rökt och färsk
fisk, samt kött.
– Bland annat marinerar
jag eget kött, och så säljer jag
finare korvar som salami och
klassiker som entrecote, säger Antus.
Ostarna var något av en
satsning.
– Det har funnits intresse
för dem, vilket är kul, för jag
kände att det var den största
risken med en ostdisk på en
liten ort. Men det ser bra ut
hittills.
Vad har folk varit intresserade av hittills?
– Förra helgen var entrecoten storsäljaren. Dessutom gick den rökta laxen
bra åt. Grillsäsongen är i full
gång.
Affärens namn är ju lite
speciellt. Kan du berätta om

Lunchen är serverad. Jens Antus, som driver Silverpilen Deli-Jetasi, satsar på exklusiv mat. 

Foto: Fredrik Westblom

Förutom mat satsar Jens Antus också på såser, egna kryddblandningar och gåvor. 
Foto: Fredrik Westblom

Jens Antus har gjort den här marinaden själv. 

varifrån det kom?
– Det kommer från fastigheten jag bor i. Den har i
tiderna tillhört min farmor
och farfar, och då hette den
Silverpilen. Jag tyckte det var
ett bra firmanamn.

bara skulle heta Jetasi, men
det är svårt på finska.

Namnet har inte så mycket
med mat att göra, säger Antus, men:
– Då du en gång hört namnet minns du det. Namnet
fungerar också på finska. Jag
tänkte till en början företaget

Foto: Fredrik

Westblom

Antus studerade teknik i
Vasa, och har arbetat som
försäljare. Nu har han däremot helt sadlat om.

– Matintresset föddes då
jag flyttade hemifrån efter
gymnasiet och började gå i
butiken för att handla. Det
har blivit en hel del kockande.
Är det då mycket du mås-

te tänka på då du startar ett
sådant här företag?
– Ja, det ska göras en anmälan om att man startar en
livsmedelsverksamhet. Dessutom ska jag ha hygienpass.
Butiken öppnar 9 varje
dag, men i nuläget arbetar
Antus nästan klockan runt.
– Det har varit 12, 13 timmars dagar hittills.
Orkar du med det?
– Jodå, och det kommer
lugna ner sig efter öppningen.
Han har också en nyhet på
gång:
– Många har efterfrågat
färdiga röror med räkor och
rökt lax. Det är något jag
haft på min lista hela tiden
och nu är receptet klart. I
framtiden tänker jag erbjuda det till helgerna, säger
Antus.
Fredrik Westblom

Silverpilen tarjoaa harvinaista ruokaa
Tekeekö mieli herkkuja?
Siinä tapauksessa Silverpilen Deli-Jetasi on palveluksessasi. Puhuimme
Silverpilenin omistajan
ja yrittäjän Jens Antusin
kanssa.

Liiketila on pieni ja hieno.
Sisustuksessa on käytetty
sinisiä värejä ja hyllyt on asetettu huolitellusti riveihin.
Keskellä kauppaa kylmätiskin takana seisoo yrittäjä
Jens Antus valmistamassa
salaatteja.
Lounasta tarjoillaan joka
päivä ja tänä päivänä lounaana on salaatti joko savustetulla kalalla, paahtopaistilla
tai vegetaarisena.
– Tänään deli on ollut av-

oinna hieman yli viikon, Antus sanoo.
Hän pyörittää Silverpilen
Deli-Jetasi -yritystä itse vaimonsa avulla.
– Hyvin on mennyt. Tietysti
olen hieman uusi alalla, mutta
asiakasvirta on ollut tasaista ja
monet ovat olleet kiinnostuneita.
Antus ei nimittäin ole aiemmin työskennellyt lainkaan
ruoan parissa. Ruoka on kuitenkin hänen suuri mielenkiinnonkohteensa, ja Silverpilen on juuri sellainen kauppa, jonka Antus itse haluaisi
nähdä Vöyrillä.
– Ja sitten huomasin, että
liiketiloja on tyhjillään, hän
sanoo.

Silverpilenistä ei tule kilpailijaa Vöyrillä jo olemassa
oleville ruokakaupoille, vaan
se on pikemminkin täydennys. Syynä tähän on, että
yrityksessä tarjotaan harvinaisempaa ruokaa, esimerkiksi juustoja, savustettua ja
tuoretta kalaa sekä lihaa.
– Marinoin
esimerkiksi
lihat itse ja myyn vähän hienompia makkaroita, esimerkiksi salamia, ja klassikoita
kuten entrecoteta, Antus
sanoo.
Juustot olivat omanlainen
panostuksensa.
– Niille on ollut kysyntää,
mikä on mukavaa, koska
juustotiski pienellä seudulla
vaikutti minusta suurimmalta riskiltä. Mutta hyvältä

näyttää tässä vaiheessa.
Mikä on kiinnostanut asiakkaita tähän mennessä?
– Viime
viikonlopun
myyntimenestys oli entrecote. Myös savustetulle lohelle
oli hyvin kysyntää. Grillikausi on täydessä vauhdissa.
Kaupan nimi on hieman
erikoinen. Voitko kertoa,
mitä sen taustalla on?
– Sen taustalla on asuinkiinteistöni, joka on aikoinaan
kuulunut isovanhemmilleni,
ja silloin sen nimi oli Silverpilen. Se oli mielestäni hyvä
nimi yritykselle.
Nimi ei niinkään liity ruokaan, Antus sanoo, mutta:
– Kun nimen on kuullut
kerran, se jää mieleen. Nimi
toimii myös suomeksi. Ajat-

telin aluksi, että yrityksen
nimi voisi olla pelkästään
Jetasi, mutta se ei toimi suomeksi.
Antus on opiskellut tekniikan alaa Vaasassa ja työskennellyt myyjänä. Nyt hän on
kuitenkin vaihtanut suuntaa
täysin.
– Aloin kiinnostua ruoasta, kun muutin pois kotoa
lukion jälkeen ja aloin käydä
itse kaupassa. Kokkaamista
on tullut tehtyä.
Mitä kaikkea pitää ottaa
huomioon, kun perustaa
tällaisen yrityksen?
– Elintarviketoiminnan
aloittamisesta on tehtävä ilmoitus. Tarvitsin myös hygieniapassin.
Kauppa avaa ovensa joka

päivä klo 9, mutta tällä hetkellä Antus työskentelee
melkein kellon ympäri.
– Tähän mennessä työtunteja on kertynyt päivittäin
12–13 tuntia.
Jaksatko sinä?
– Kyllähän minä, rauhoittuuhan tämä tästä alun
jälkeen.
Suunnitelmissa on myös
uutuustuote:
– Monet ovat tiedustelleet
valmiita
majoneesisalaatteja ravulla tai savustetulla
lohella. Se on ollut listallani koko ajan, ja nyt resepti
on valmistunut. Aion tulevaisuudessa tarjota sitä loppuviikon erikoisuutena, Antus sanoo.
Fredrik Westblom
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Händer i Vörå juli–september
VÖRÅDAGSPROGRAM:
4–10.7 AMAZING VÖRÅDAGSRACE. Start/mål vid
Vörå uf lokal, Bergbyvägen
15. Gratis deltagande. Mera
info på www.vorauf.fi. Arr.
Vörå uf

ONSDAG 6.7
PAUL HÄGGLUNDS OLJEMÅLNINGAR kan ses på
Norrvalla hela sommaren.
Öppet alla dagar kl. 8–21. Arr.
Norrvalla Folkhälsan.
UTSTÄLLNINGEN
Lotta
Svärd 100 år – en utställning
om lottarörelsen vid Furirbostället, Slagfältsvägen 130.
Utställning om Lotta rörelsen
är delar av utställningen från
Jakobstads museum och materialet från Oravais och Vörås
egna Lottor. Visas varje dag
som cafét är öppet kl. 12–18.
Café är öppet kl. 12–18 onsdagar till söndagar t.o.m. 31.7. Arr.
Oravais historiska förening.
VÖRÅDAGSTRAIL kl. 19 vid
skidcentrum. Info och anmälan finns via föreningens
hemsida och Facebook. Arr.
Vörå IF.
FOTOUTSTÄLLNING i Hägglunds fotomuseum kl. 18–21
i Rökiö kvarn, Lotlaxvägen
4. Ny utställning med aldrig
tidigare utställda bilder. Guider på plats. Fortsätter 7.7
och 10.7. Det är även möjligt
att bekanta sig med petanquespelet och samtidigt köpa
säsongskort. Servering med
kaffe/limsa och bulla. Arr.
Rökiö biblioteksförening.
FÖRSÄLJNING
AV
AVSKRIVNA BÖCKER & TIDNINGAR inleds kl. 12 vid Vörå
huvudbibliotek.
UTFÖRSÄLJNING AV GAMLA BANKINVENTARIER kl.
14–18 vid bankhuset, Vöråvägen 7. Alla intäkter skänks
oavkortat till välgörande ändamål. Arr. Vörå Sparbanks
Aktiastiftelse.
FOTOUTSTÄLLNING kl.15–
17.30 i Röda byns samlingssal,
Veteranvägen 4. Bror Kneck,
Inge-Britt och Olle Grims
har sammanställt fotografier
tagna av privatpersoner och
fotograf Hägglund. Du kan
söka på namn, plats, händelser etc. och eventuellt hitta
bilder på den/det du söker.
Fotona är i huvudsak från
Miemoisby och grannbyarna. Kaffeservering. Fortsätter
7.7 kl.17-19.30. Arr. Miemoisby byaråd
SAGO- OCH PYSSELSTUND
kl. 18 vid Oravais bibliotek
med Hanna Granqvist. Hanna läser sin nya barnbok Tor
och gråten (ill. Tanja Aumanen). Arr. Biblioteket.
MINIATYREN MINIMASUNEN 1930 öppen från kl. 18
vid Masugnsvägen 99. Guider
på plats. Förhandsboka gärna till margarethanordqvist@
gmail.com /0400108180. Inträde. Även 7.7 och 8.7. Arr.
Oravais hembygdsförening/
Virgosektionen.

FÖRFATTARKVÄLL kl. 18 på
huvudbiblioteket. Mikaela
Nykvist ”Runsorserien”. Arr.
Biblioteket.

Astra. (Närmare information
kommer senare). Arr. Kararockaran

AFTONMUSIK kl. 19–20.30
i Vörå kyrka. Delilakören,
Wörship, Martin Klemets,
dirigent och pianist. Fritt inträde, kollekt. Arr. Vörå församling.

FREDAG 8.7

EN KVÄLL VID BYAGÅRDEN
kl. 19 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
VÖRÅDAGARNAS
FÅGELEXKURSION
i samarbete med Tegengrensällskapet. Samling kl. 07 vid
Tegengrenstatyn i Vörå centrum. Vi färdas med egna bilar. Kikare och egen matsäck
med! Arr. Oravaisnejdens
natur.
MUSMAMMANS
SAGOPICKNICK kl. 10 på Rasmusbacken. Arr. Stiftelsen Rasmusgården.
KARAROCKARANS VÖRÅDAGSKONSERT kl. 19–21.
Beroende på väder ordnas
konserten endera på familjen Nordqvists altan (Björklundsvägen 30) eller vid Bio

SOMMARTEATER, Arvingen
till Tottesund kl. 18 på Tottesunds herrgård, Tottesund
529. Biljetter kan bokas via
hemsidan tottesund.sou.fi eller per tfn 040-1896882. Även
9.7. Arr. Maxmo hembygdsförening.
VÖRÅDAGSPARTY på Norrvalla. På scen Vörjeans och
Farbror Fläsk. Arr. Folkhälsan Norrvalla

LÖRDAG 9.7
SOMMARMARKNAD kl. 10–
14 vid kommungården i Vörå.
Besök marknadens författartält där våra lokala författare
har bokförsäljning. The Old
fartz underhåller marknadsbesökarna. För barnen bungytrampolin, ballonger, ponnyridning, tipsrunda m.m.
Vörå spelmansklubb spelar i
Astragården. Traditionsenlig
marknadsförsäljning. Marknadsförsäljare kan boka gratis plats på tfn 040-9651561
(Ulrika). Arr. Föreningarna
på Rasmusbacken, fritidskansli.
LANGRADIN kl. 11. Festtåg
genom Vörå centrum med
företag, föreningar och andra
intresserade. Refereras från
Karlsborg. 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,
eget kärl med, tfn 0503245070. Arr. Ulrika Krooks
ÖPPET HUS kl.12–14 i Koskeby byagård, Paulamäkivägen 4. Koskeby byaförening förevisar den av
Gunnar Hedlund gjorda
miniatyrmodellen av gamla
bebyggelsen. Arr. Koskeby
byaförening.
LÖRDAGSÖPPET vid huvudbiblioteket kl. 11–15.
ÖPPET HUS I KULTURHUSET kl. 12–14, Vöråvägen
39. Arr. Vörå släkt och hembygdsforskare.
MYRBERGSGÅRDEN, museet öppet kl. 14–17. Även
söndag 10.7 kl. 14–17. Övriga
tider enligt överenskommelse per telefon med Helsing
050-4685542 eller Södergård
050-5721827.
INVIGNING kl. 14 av Vörå
biogas tankstation, Larvvägen 127. Arr. Vörå biogas.
FÖRELÄSNING kl. 14 på huvudbiblioteket, Härmävägen
8 om ”könsroller i dagens
värld” av Valeria Castillon
från Mexico City. Föreläsningen hålls på engelska.
ÅRETS FOTBOLLSMATCH
kl. 15 på centralplan, Staffasbackvägen 19. Rökiö/
Karvsor-Övriga Vörå. Arr.
Norrvalla IF.
VÖRÅDAGSDANS
@CityLokalin kl. 20–02 i Vörå uf
lokal, Bergbyvägen 15. Inträde. Mera info på www.vo-

rauf.fi. Arr.Vörå uf.

SÖNDAG 10.7
VÖRÅDAGARNAS
FESTGUDSTJÄNST kl. 11 i Oravais
kyrka; H. Boije, M. Klemets.
VÖRÅDAGARNAS HUVUDFEST kl.13 vid Kimobruk.
Festtal av Ulrika Karp. Musik
och sång av ungdomar från
Oravais. Utdelning av utmärkelser och hederstecken, servering.
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.
12.7 SOMMARJUMPPA kl.
19–20 på Rökiö skolas gräsplan. Drop-in system. Fortsätter t.o.m. 9.8. Mer info hittas på vårt Instagram-konto:
gfbalans. Arr. GF Balans
12.7 INTERNATIONELL SENIORDANS kl. 13–14.30 vid
danslavan vid Kimo bruk
(vid regn hålls dansen vid
Kimo
ungdomsförening).
Övriga tillfällen: 19.7 och
26.7. Vattenflaska o lämpliga
kläder. Ingen förhandskunskap eller danspartner behövs. Kontaktperson: Gun
Svenlin 045-3520064. Arr:
Folkhälsan i Oravais, Fin-

lands Seniordansförbund.
13.7 FAMILJEDAG vid furirbostället, Slagfältsvägen
130. En dag med program
för hela familjen, med lämplig dos underhållning med
historia och demokrati som
gemensam nämnare. Två föreställningar av den nyskrivna vandrande, interaktiva
pjäsen fredsduvan ges kl. 13
och 15. Liten avgift för barn.
Gratis inträde för 1 vuxen per
familj. Obs. Kom i god tid för
att undvika långa köer. Ha
med vattenflaska och myggspray och klä er enligt väder.
Hela pjäsen sker utomhus,
utan en scen. Anmälan:
Anmälningsblankett kommer snart. Så länge kan du
anmäla till lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com. Även
20.7och 27.7. Arr. Oravais historiska förening.
13.7 SOMMARKONSERTEN:
En
finlandssvensk
sommarkväll kl. 19 vid
Tottesunds herrgård, Tottesund 529. Artister: ErikAndre Hvidsten, Jannike,
Philip Järvenpää, Helén Nyberg och Thomas Lundin.
Musiker: Thomas Enroth,
piano, Peter Enroth, bozuki
och gitarr samt Krista Kairaneva, violin. Biljetter: Förköp från Netticket.
13.7 AFTONMUSIK kl. 19–
20.30 vid bryggan vid Maxmo
kyrka. Allsång med Jenny
& Kristoffer Streng, Laura,
Marta ja Anna Grönholm
m.fl. Servering, fritt inträde,
kollekt. Vid händelse av regn
flyttar vi till Maxmo kyrka.
Arr. Vörå församling.
3 Fortsätter på nästa sida
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16.7 AUKTION kl. 12 vid Furirbostället, Slagfältsvägen
130. Ab Gamlakarleby Auktionskammare
Kokkolan
Huutokauppakamari
Oy
håller sin årliga sommarauktion. Visning från kl. 11. Sommarcafet öppet kl. 12–18.

på och använda naturens
resurser på ett hållbart sätt.
Nu då hösten är i antågande
får vi lyssna till biodlarens
erfarenheter och möjligheterna att lära oss mera om att
ta vara på bär, svampar och
örter. Du kan köpa produkter på plats samt bekanta dig
med det Naturskafferiet och
Granholms har att erbjuda.
Medverkande: Per-Olof och
Siv Mörk, Koskö och Jennifer Ahlbäck, Yrkesakademin i Österbotten Deltagaravgift. Kaffeservering. För
mera info kontakta Elisabet
050-465 0148 elisabet.bjorknorrgard@netikka.fi. Meddela gärna innan 1.9 om du
önskar delta. Arr. Djupsund
Lövsund Teugmo Byaråd r.f.

20.7 ALLSÅNG kl. 18.30 vid
Rökiö kvarn, Vöråvägen,
Lotlaxvägen 9. Gästartist
skivaktuella Josefine Siren
och som husband fungerar
Dansdax. Vi får även möta
vår tidigare kommundirektör och numera riksdagsman
Mikko Ollikainen, nu i rollen
som allsångsledare. Evenemanget har inträde. Gratis
buss med Oravais Trafik
Ab från Vasa via SmedsbyKvevlax-Vassor-Ölis-Maxmo-Kärklax-Palvis-LotlaxRökiö. Tidtabellen kommer
på Vasabladet och på våra
sociala medier samt på uppsatta affischer. Allsången håller på i ca 2 timmar.

ÖVRIGT:

Bromarknad fredagar kl.
14–18, lördagar kl. 11–16 vid
Öjskatabro, Kvimo. Försäljning av fisk, ägg, hembakt,
grönsaker, kaffe mm. Arr.
Arbetsgruppen för Bromarknaden i Kvimo.

20.7 SOMMARSÅNG kl. 1920.30 i Oravais kapell, Oravais gravgård. Sång av Saga
Wester, Sandra Nygård och
Daniel Nordlund. Christian
Heikius, orgel, Kristoffer
Streng, piano. Andakt, fritt
inträde, kollekt. Arr. Vörå
församling.
23.7 LOPPISRACE kl.10–15
i Maxmo skärgård. Försäljningsplatser-Djupsund byagård-Öjskata bron, KvimoSärkimo skolgård-Västerö
Sandskatan-Österö Stråkaviken Vid varje plats ordnas
lopptorg med försäljning
av diverse attiraljer. Du kan
också köpa fisk och annat
ätbart, delta i roliga aktiviteter för barn samt besöka
Hemslöjdsboden och Fiskemuséet på Österö. Arr. Ingela Ågren i samarbete med
Maxmo skärgårdsförening rf.
23.7 LOPPIS kl. 10–15. vid
Byagården i Djupsund, Kvimovägen 465. I samarbete
med Maxmo skärgårdsförening r.f. Fynda allt från köksluckor, konstverk till bönehusbänkar och allt däremellan på loppistorget. Lotteri,
mete för barn. Våfflor med
sylt och grädde och kaffe/
saft med tilltugg säljs. För
mera info kontakta Elisabet
050-465 0148 elisabet.bjorknorrgard@netikka.fi
Arr.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f
27.7 AFTONMUSIK kl. 19–
20.30 i Oravais kyrka. Violinoch pianomusik, Erik Nygård, violin, Mikael Nygård,
piano. Andakt, fritt inträde,
kollekt. Arr. Vörå församling.
1.8 BERÄTTARKVÄLL kl.
18–20 i Kvarkens skärgård.
Busstransport ordnas till berättarkvällen i Molpe med
temat ”En skärgård med
gömställen”. Bussen startar
på Österö och kör via Maxmo och riksåttan. Mera info
se FB @maxmoskargard.
8.8 kl. 18–20 Busstransport
ordnas till berättarkvällen i
Södra Vallgrund med temat
”Färdvägar”. Bussen startar
på Österö och kör via Maxmo och riksåttan. Mera info
se FB @maxmoskargard
5.9 kl. 18–20 på Österö vid
UF Kustens lokal får vi lyssna till berättelser om olika
haverier i Kvarkens skär-

Sommartorg i Särkimo
kl. 10–13 lördagar. Försäljning av kaffe, bulla, bakverk
och annat. Arr. SärkimoBrudsund byaråd rf.

SOMMARCAFEÉR

CAFÉ ARVID, Haviståkersvägen 92-92. I sommar driver
Vörånejdens 4H:s unga sommarcafé på Rasmusbacken.
Öppet torsdagar – söndagar
kl. 15–19 fram till 31.7. Arr.
Vörånejdens 4H

gård. Busstransport ordnas
från Vörå. Mera info se FB @
maxmoskargard och event.
osterbotten.fi Arr. Transport:
Maxmo skärgårdsförening.
Berättarkväll: Världsarvet
i kvarken rf, Kvarkenrådet
m.fl
2.8 KORSHOMS MUSIKFESTSPELS REGIONKONSERT kl.19 i Vörå kyrka med
Trondheim Sinfonietta &
Norges ungdomskör. Arr.
Korsholms musikfestspel.
4.8 KONSTUTSTÄLLNING
– GUNDA REX kl. 18–20 i
Byagården i Djupsund, Kvimovägen 465. Övrig öppethållning: 18.8 och 14.9.2022
och i samband med andra
evenemang till och med
14.9. Fritt inträde, kaffeservering. För mera info kontakta Elisabet 050-465 0148
elisabet.bjork-norrgard@
netikka.fi Kultur för alla på
Byagården stöds av Svensk
Österbottniska Samfundet
och Konstsamfundet. Arr.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f.
5–7.8 FINLANDS SVENSKA
ORIENTERINGSMÄSTERSKAPEN, FSOM. 6.8 långdistans och 7.8 stafett i Vöråskogarna. Tävlingsplats: Norrvalla. Arr. IF Femman.
6.8 MINNS DU SÅNGEN? Kl.
15–17 på byagården i Djupsund, Kvimovägen 465, Vi
får sjunga, minnas och beröras av de vackra andliga
sånger vi hört och sjungit i
olika sammanhang. Med-

verkande: Ann-Sofi Bäck,
Elisabeth Lundell och Evald
Rönnlund, Britt-Mari och
Gun-Helen Andtfolk. Sångerna ackompanjeras av Mikael Södergård m.fl. Fritt
inträde, kaffeservering. För
mera info kontakta Elisabet
050-465 0148 elisabet.bjorknorrgard@netikka.fi. Kultur
för alla på Byagården stöds
av Svensk Österbottniska
Samfundet och Konstsamfundet. Arr. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd r.f. i
samarbete med Vörå församling och Särkimo fria församling.
8–10.8 NORRVALLA AMAZING RACE LÄGER för barn
i 9–12-årsåldern. Tillsammans med ditt lag och de
ledtrådar ni får ska ni resa
”jorden runt”. En kväll spenderar vi vid Kalapää träsk då
vi paddlar, simmar och grillar
korv. Övernattning i tre–fyra
personers rum på hotellet.
Anmälan senast 29.7 www.
folkhalsan.fi/vara-hus/norrvalla/ Arr. Folkhälsan Utbildning.
10.8
AFTONMUSIK
kl.
19–20.30 i Maxmo kyrka.
Mariam Junolainen, harpaharppu, Pernilla NilssonWik, oboe, Erica Nygård,
flöjt- huilu, piano, orgel.
Andakt, fritt inträde, kollekt.
Arr. Vörå församling.
14.8 WANDERSCAPES –
UNDERSÖKER VÖRÅ kl.
11–18. Start vid Abramsgården, Alunvägen 3. Deltagande landsbygdsvandring

tillsammans med den spanska konstnären Juanma
González som är bosatt
i Stockholm. Snör på dig
skorna, ta din vandringsstav
och packa din proviant: du
är hjärtligt välkommen att
vandra med oss! Vi börjar
på Abrams och sedan ser vi
vart det leder. Wanderscapes är en serie nomadprojekt
som bjuder in deltagarna
att ta en stadsvandring eller
landsbygdspromenad och utforska nya betydelser av specifika geografiska områden.
Denna vandring är ett första
steg för en pilgrimsled i Vörå
kommun med anknytning till
den planerade St Olofsleden
i Österbotten. Arr. Abramsgården.
17.8 UNDER LYKTAN, BOKSLÄPP med Thomas Brunell
kl. 17–21 vid Abramsgården,
Alunvägen 3. Författaren
Thomas Brunell presenterar
sin tvåspråkiga bok Himmel
över backen/Der Himmel
über dem Bühl. Det blir samtal med författaren, läsning
på svenska och tyska tillsammans med översättaren Peter
Lüttge och bokförsäljning.
Arr. Abramsgården.
17.8 AFTONMUSIK kl. 19-21
i Oravais kyrka. Church Hill
Boys- 10 år. Kristoffer Streng,
dirigent, Martin Klemets,
piano, Ingemar Helmner, tal
och sång, Sten-Göran Thorell, violin. Fritt inträde, kollekt. Arr. Vörå församling.
20.8 HINDERBANELOPPET
Valhalla Challenge vid

Norrvalla. Anmälan senast
4 dagar före loppet. www.
folkhalsan.fi/vara-hus/norrvalla/ Arr. Folkhälsan Utbildning.
20.8 HINDERBANELOPPET
Valhalla Fun Run. I Fun
Run klassen bestämmer du
själv hur du genomför loppet
och du har ingen tidspress
eller tidtagning. Anmälan
senast 4 dagar före loppet.
www.folkhals an.fi/varahus/norrvalla/ Arr. Folkhälsan Utbildning.
21.8 HINDERBANELOPPET
Valhalla Family. Banan
görs om från Valhalla Challenge och förkortas till ca
4 km så att den passar barn
5–12 år. Under loppet hejar
bl.a. skogsträskmonstret i
Paddalspotten fram er. Mot
slutet av loppet möts du av
vårt stora gyttjeland. Varje lag
ska ha minst en vuxen(18+
år) och ett barn som genomför banan tillsammans.
Anmälan senast 4 dagar före
loppet. www.folkhalsan.fi/
vara-hus/norrvalla/
Arr.
Folkhälsan Utbildning.

CAFÉ KLEMETSGÅRDARNA, Kärklaxvägen 308, öppnar för säsongen. Öppet tis–
sön kl.11–19 t.o.m. mitten av
augusti. Försäljning av glass,
Maxmosmörgås och årets nyhet våfflor varje söndag. Flera utställningar, bl.a. förnyad
radio- och telefonutställning,
motorcykelutställning samt
en helt ny utställning av
handarbeten,”Kvinnokraft”.
Gunda Rex tavlor finns också utställda.
4–10.7 CAFÉ BAGARSTUGAN i prostgårdsparken bakom Vörå församlingshem,
Bertby-Lålaxvägen 10. Öppet
under hela Vörådagsveckan.
Ett somrigt, mysigt pop-upcafé. I den gamla bagarstugan där det i tiden bakades
för prostgårdsfolket har vi
inrett ett mysigt café. Vi säljer
kaffe och hembakade bakverk till förmån för söndagsskolarbete i Kenya genom
Svenska Lutherska Evangeliföreningens missionsarbete.
Arr. Vörå församling.
5.7 SOMMARCAFÉ kl. 14-16
vid Kimo Bruk, Bruksgatan
38. Brukscafé Linn & Emilia
dukar fram sött och salt vid
Einars stuga. Öppet även 12.7,
19.7 samt söndag 17.7

22.8 GÅSSAFARI kl. 18-22 i
fågeltornet vid Kimo åmynning i Oravais. Vi följer med
när tranor och gäss samlas
till övernattning vid åmynningen. Egen matsäck med!
Arr. Oravaisnejdens Natur.

SOMMARCAFÉ VID FURIRBOSTÄLLET, Slagfältsvägen
130. Caféet är öppet tom.
31.7 (ej måndagar och tisdagar). Närmare info: www.
oravais1808.fi. Arr. Oravais
historiska förening

1.9 NATURNÄRA VARJE
DAG! Kl. 18–20.30 i Byagården i Djupsund, Kvimovägen
465, Möjligheterna är många
då det kommer till att ta vara

SOMMARCAFÉ OCH LOPPIS
vid Amigo i Oravais, Öurvägen 20. Öppet må, on, fre
kl. 14-18 i juni och juli samt
lö 9.7.
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Tapahtuu Vöyrillä heinä–syyskuussa
VÖYRINPÄIVÄT 6.–10.7.
4-10.7
VÖYRINPÄIVIEN
AMAZING RACE: lähtö ja
maali Vöyrin nuorisoseuralla, Bergbyntie 15. Maksuton
osallistuminen. Lisätietoja:
www.vorauf.fi. Järj. Vörå
ungdomsförening

KESKIVIIKKO 6.7.
PAUL HÄGGLUNDIN ÖLJYMAALAUKSIA on näytteillä
Norrvallassa koko kesän.
Avoinna joka päivä klo 8–21.
Järj. Norrvalla Folkhälsan
NÄYTTELY: Lotta Svärd
100 vuotta – lottaliikenäyttely Furiirinpuustellilla.
Juhlanäyttelyssä on näytteillä
osa Pietarsaaren museon kokoelmia sekä Oravaisten ja
Vöyrin lottayhdistysten kokoelmia. Avoinna joka päivä
kahvilan ollessa auki klo 12–
18. Kahvila avoinna klo 12–18
keskiviikosta torstaihin 31.7.
saakka. Järj. Oravaisten historiallinen yhdistys.
VÖYRINPÄIVIEN POLKUJUOKSU hiihtokeskuksella. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
yhdistyksen kotisivuilla ja
Facebookissa. Järj. Vörå IF.
VALOKUVANÄYTTELY klo
18–21 Hägglundin valokuvamuseolla Rökiön myllyllä,
Lotlaxintie 9. Uusi näyttely,
jonka otokset eivät ole koskaan aikaisemmin olleet
näytteillä. Paikalla oppaita.
Myös 7.7 ja 10.7. Lisäksi mahdollisuus tutustua petanquen
pelaamiseen ja ostaa kausikortteja. Tarjolla kahvia/
limsaa ja pullaa. Järj. Rökiö
biblioteksförening
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 Aktia-säätiö
VALOKUVANÄYTTELY klo
15–17.30 Röda byn -kokoontumistiloissa,
Veteraanitie 4. Bror Kneck sekä
Inge-Britt ja Olle Grims
ovat tehneet näyttelyn yksityishenkilöiden ja valokuvaaja Hägglundin ottamista
valokuvista. Näyttelystä voi
löytää eri nimiin, paikkoihin, tapahtumiin jne. liittyviä kuvia. Valokuvat ovat
pääasiassa
Miemoisista
ja naapurikylistä. Kahvitarjoilu. Näyttely jatkuu 7.7.
klo 17–19.30 saakka. Järj.
Miemoisby byaråd.
SATU- JA ASKARTELUTUOKIO klo 18 Oravaisten kirjastossa Hanna Granqvistin
kanssa. Hanna lukee ääneen
uutta lastenkirjaansa ”Tor
och gråten” (kuvitus: Tanja
Aumanen). Järj. Kirjasto
MINIMASUUNI 1930 -pienoismalli näytteillä klo
18
alkaen,
Masuunintie
99. Oppaita paikalla. Ennakkovaraukset:
margarethanordqvist@gmail.

com/0400108180. Sisäänpääsymaksu. Muut tilaisuudet:
7.7. ja 8.7.Järj. Oravais hembygdsförening/Virgosektionen
KIRJAILIJAILTA klo 18 pääkirjastolla. Mikaela Nykvist
ja Runsor-kirjasarja. Järj.
Kirjasto
ILTAMUSIIKKIA klo 19-20.30
i Vöyrin kirkossa. Delilakören, Wörship, Martin Klemets, johtaa ja soittaa. Vapaa
pääsy, kolehti. Järj. Vöyrin
seurakunta.
ILTA KYLÄTALOLLA klo 19
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

TORSTAI 7.7.
VÖYRINPÄIVIEN
LINTURETKI yhteistyössä Tegengrensällskapetin
kanssa.
Kokoonnumme klo 7 Vöyrin
keskustassa
Tegengrenin
patsaalla. Kuljemme omilla
autoilla. Kiikarit ja omat
eväät mukaan! Järj. Oravaisnejdens natur.
HIIRIÄIDIN SATUPIKNIK klo
10 Rasmuksenmäellä. Järj.
Rasmusgården-säätiö
KARAROCKARNA-YHTY-

EEN VÖYRINPÄIVIEN KONSERTTI klo 19-21. Säästä riippuen konsertti järjestetään
joko Nordqvistien terassilla,
Björklundintie 30, tai Bio
Astrassa. (Lisätietoja tulee
myöhemmin.) Järj. Kararockaran

että yleisö voi äänestää suosikkiaan.

PERJANTAI 8.7.

AVOMET OVET klo 12–14
Koskebyn kyläseuralla, Paulamäentie 4. Koskeby byaförening esittelee Gunnar Hedlundin vanhasta asutuksesta
tekemiä pienoismalleja. Järj.
Koskeby byaförening.

ARVINGEN TILL TOTTESUND -näytelmä klo 18 Tottesundin kartanolla. Myös
9.7. Varaukset: www.tottesund.sou.fi tai 0401869882.
Järj. Maxmo hembygdsförening.
VÖYRINPÄIVIEN
BILEET
Norrvallassa. Lavalle nousee
Vörjeans ja Farbror Fläsk.
Järj. Folkhälsan Norrvalla

LAUANTAI 9.7.
KESÄMARKKINAT klo 10–14
Vöyrin kunnantalolla. Käy
markkinoiden kirjailijateltalla, jossa paikalliset kirjailijamme myyvät ja signeeraavat kirjojaan. The Old fartz
viihdyttää markkinavieraita.
Lapsille benjitrampoliini, ilmapalloja, poniratsastusta,
tietovisa ym. Vörå spelmansklubb soittaa Astragårdenissa. Perinteistä markkinamyyntiä.
Markkinamyyjät
voivat varata kojun ilmaiseksi numerosta 040-9651561/
Ulrika. Järj. Rasmuksenmäen
yhdistykset, vapaa-aikatoimisto
LANGRADIN klo 11 Vöyrin
keskustan läpi kulkeva juhlakulkue yrityksille, yhdistyksille ja muille kiinnostuneille.
Kulkue selostetaan Karlsborgilta.Tänä vuonna uutta on,

VÖYRINSOPPAA tarjoillaan
klo 11–14 Tegengrenskolanin
ruokasalissa. Tilaukset kotimyyntiä varten mielellään
etukäteen. Ota mukaan oma
astia. Järj. Ulrika Krooks

LAUANTAIN
AVOIMET
OVET PÄÄKIRJASTOLLA
klo 11–15.
AVOIMET OVET klo 12–14
Kulttuuritalolla,
Vöyrintie
39. Järj. Vörå släkt- och hembygdsforskare.
MYRBERGSGÅRDEN, museo avoinna klo 14–17. Myös
sunnuntaina 10.7. klo 14–17.
Muina aikoina sopimuksen
mukaan (puhelimitse), Helsing 050-4685542 tai Södergård 050-5721827.
VÖYRIN
BIOKAASUASEMAN AVAJAISET klo 14,
Larvintie 127. Järj. Vöyrin biokaasu.
LUENTO klo 14: ”Sukupuoliroolit modernissa maailmassa”, luennoitsijana Valeria Castillon Mexico Citystä
(luento englanniksi). Järjestetään pääkirjastossa, Härmäntie 8.
VUODEN 2022 JALKAPALLO-OTTELU klo 15 keskuskentällä, Staffasbackintie 19.
Rökiö/Karvsor–Muu Vöyri.
Järj. Norrvalla IF.

VÖYRINPÄIVIEN TANSSIT
@CityLokalin klo 20–02
Vöyrin
nuorisoseuralla,
Bergbyntie 15. Sisäänpääsymaksu. Lisätietoja osoitteesta www.vorauf.fi. Järj.
Vörå uf.

SUNNUNTAI 10.7.
VÖYRINPÄIVIEN
JUHLAJUMALANPALVELUS klo
11 Oravaisten kirkossa: H.
Boje, M. Klemets.
PÄÄJUHLA klo 13 Kimon
ruukilla. Juhlapuheen pitää
Ulrika Karp. Oravaislaiset
nuoret esittävät musiikki- ja
lauluesityksiä. Kunnianosoitusten ja kunniamerkkien
jako ja tarjoilu.
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
12.7. KESÄJUMPPA klo
19–20 Rökiön koulun nurmikentällä. Drop-in. Jatkuu 9.8.
saakka. Lisätietoja löydät
Instagram-tililtämme: gfbalans. Järj. GF Balans
12.7. KANSAINVÄLISTÄ SENIORITANSSIA klo 19–20
Kimon ruukin tanssilavalla
(sateella tanssit pidetään Ki-

mon nuorisoseuralla). Muut
tilaisuudet: 19.7. ja 26.7. Vesipullo ja sopivat vaatteet. Et
tarvitse ennakkotaitoja tai
tanssiparia. Yhteyshenkilö:
Gun Svenlin 0453520064.
Järj. Oravaisten Folkhälsan,
Finlands
Seniordansförbund.
13.7. PERHEPÄIVÄ furiirinpuustelilla,
Taistelutantereentie 130. Päivän aikana
järjestetään ohjelmaa koko
perheelle: sopiva annos
viihdettä ja yhteisenä nimittäjänä toimivat historia ja demokratia. Uuden,
liikkuvan ja interaktiivisen
Rauhankyyhky-näytelmän
kaksi esitystä klo 13 ja 15.
Pieni maksu lapsille. Ilmainen sisäänpääsy yhdelle aikuiselle/perhe. Huom.! Tule
hyvissä ajoin välttääksesi
pitkät jonot. Ota mukaan
vesipullo, hyttysmyrkkyä ja
säänmukaiset vaatteet. Näytelmä esitetään ulkona lavan
ulkopuolella. Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumislomake tulossa. Ennen sen
ilmestymistä voit ilmoittautua osoitteeseen lilianpettersonsmeds1808@gmail.com.
Myös 20.7. ja 27.7. Järj. Oravaisten historiallinen yhdistys.
13.7. KESÄKONSERTTI EN
finlandssvensk sommarkväll klo 19 Tottesundin kartanolla, Tottesund
529. Esiintyjät: Erik-Andre
Hvidsten, Jannike, Philip
Järvenpää, Helén Nyberg ja
Thomas Lundin. Muusikot:
Thomas Enroth, piano, Peter
Enroth, busuki ja kitara, sekä
Krista Kairaneva, viulu.
Liput ostettavissa ennakkoon Netticketistä.
3 Jatkuu seuraavalla sivulla
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13.7. ILTAMUSIIKKIA klo
19-20.30. Maksaman kirkko,
laiturilla. Yhteislaulu, Jenny
& Kristoffer Streng, Laura,
Marta ja Anna Grönholm
y.m. Vapaa pääsy, kolehti
kerätään. Sateella siirretään
Maksamaan kirkkoon. Järj.
Vöyrin seurakunta.
16.7. HUUTOKAUPPA klo 12
Furiirinpuustellilla, Taistelutantereentie 130. Ab Gamlakarleby Auktionskammare
Kokkolan Huutokauppakamari Oy pitää vuosittaisen
huutokauppansa. Alkaa klo
11. Kesäkahvila avoinna klo
12–18.
20.7. YHTEISLAULUA klo
18.30-20.30 Rökiön myllyllä,
Vöyrintie, Lotlaxintie 9.
Vierailevana artistina juuri
levynsä julkaissut Josefine
Siren ja bändinä Dansdax.
Saamme myös tavata entisen
kunnanjohtajamme ja nykyisen kansanedustajan Mikko
Ollikaisen, joka juontaa
tilaisuuden. Tapahtumassa
on sisäänpääsymaksu. Oravaisten Liikenteen ilmainen
linja-autokuljetus: Vaasa-Sepänkylä-Koivulahti-VassorÖlis-Maksamaa-KärklaxPalvis-Lotlax-Rökiö. Aikataulu julkistetaan Vasabladetissa ja some-kanavissamme
sekä julisteissamme. Järj.
Rökiö biblioteksförening.
20.7 KESÄLAULUJA klo 1920.30 Oravaisten kappelissa.
Saga Wester, Sandra Nygård
ja Daniel Nordlund. Christian Heikius, urut, Kristoffer
Streng, piano. Hartaus, vapaa pääsy, kolehti kerätään.
Järj. Vöyrin seurakunta.
23.7. KIRPPISRACE klo 10–
15 Maksamaan saaristossa.
Myyntipaikat: Djupsundin
nuorisoseura; Öjskatan silta,
Kvimo; Särkimon koulun
piha, Västerö, Sandskatan;
Österö Stråkaviken. Näillä
paikoilla järjestetään kirpputori, jossa myydään sekalaista tavaraa. Voit myös ostaa
kalaa ja muuta syötävää, lapset voivat osallistua kivoihin
aktiviteetteihin ja käydä Österön Hemslöjdsbodenissa ja
Fiskemuséet-museossa. Järj.
Ingela Ågren yhteistyössä
Maxmo skärgårdsförening
rf:n kanssa.
23.7. KIRPPIS klo 10–15.
Djupsundin nuorisoseuralla,
Kvimontie 465. Yhteistyössä
Maxmo skärgårdsförening
rf:n kanssa. Löydä kirppikseltä keittiökaappeja, taideteoksia, rukoushuoneen
penkkejä ja kaikkea siltä
väliltä. Arvonta, ongintaa
lapsille. Myynnissä vohveleita hillolla ja kermalla ja
kahvia/mehua sekä purtavaa. Lisätietoja: Elisabet,
050-465 0148, elisabet.bjorknorrgard@netikka.fi.
Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f
27.7 ILTAMUSIIKKIA klo 1920.30 Oravaisten kirkossa.
Erik Nygård, viulu, Mikael
Nygård, piano. Hartaus, vapaa pääsy, kolehti kerätään.
Järj. Vöyrin seurakunta.
1.8. TARINAILTA klo 18–20
Merenkurkun
saaristossa.
Linja-autokuljetus järjestetään Molpen tarina-iltaan,
jonka teema on ”Piilopaikkojen saaristo”. Linja-auto

lähtee Österöstä ja kulkee
Maksamaan ja kasitien kautta. Lisätietoja Facebookissa:
@maxmoskargard. 8.8. klo
18–20 Linja-autokuljetus järjestetään Södra Vallgrundin
tarina-iltaan, jonka teema on
”Kulkeminen saaristossa”.
Linja-auto lähtee Österöstä
ja kulkee Maksamaan ja
kasitien kautta. Lisätietoja
Facebookissa:
@maxmoskargard. 5.9. klo 18–20 Österössä UF Kustensin tiloissa
saamme kuulla tarinoita
merivahingoista
Merenkurkun saaristossa. Linjaautokuljetus myös Vöyriltä.
Lisätietoja Facebookissa @
maxmoskargard ja event.osterbotten.fi. Järj. Kuljetukset:
Maxmo skärgårdsförening.
Tarinailta:
Merenkurkun
maailmanperintö ry, Merenkurkun neuvosto ym.
2.8. KORSHOLMAN MUSIIKKIJUHLIEN ALUEKONSERTTI klo 19 Vöyrin kirkossa, esiintyjinä Trondheim
Sinfonietta & Norges ungdomskör. Järj. Korsholman
musiikkijuhlat.
4.8. TAIDENÄYTTELY –GUNDA REX klo 18–20 Djupsundin nuorisoseuralla, Kvimontie 465. Muut aukiolot:
18.8. ja 14.9.2022 sekä muiden
tapahtumien yhteydessä 14.9.
saakka. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Lisätiedot: Elisabet,
050-465 0148, elisabet.bjorknorrgard@netikka.fi. Svensk
Österbottniska Samfundet
ja Konstsamfundet tukevat
Kulttuuria kaikille -tapahtumia nuorisoseuralla. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f
5.–7.8. FINLANDS SVENSKA
ORIENTERINGSMÄSTERSKAPEN -suunnistuskisat.
6.8. pitkän matkan suunnistus, 7.8. viestikilpailu Vöyrin
metsissä.
Kilpailupaikka:
Norrvalla. Järj. IF Femman.
6.8. MUISTATKO LAULUN?
klo 15–17 Djupsundin nuorisoseuralla, Kvimontie 465.
Saamme laulaa, muistella
ja liikuttua, kun kuulemme

kauniita, hengellisiä lauluja,
joita olemme laulaneet ja
kuulleet eri yhteyksissä. Mukana: Ann-Sofi Bäck, Elisabeth Lundell ja Evald Rönnlund, Britt-Mari ja GunHelen Andtfolk. Säestäjänä
toimii Mikael Södergård ym.
Maksuton sisäänpääsy, kahvitarjoilu. Lisätietoja: Elisabet, 050-465 0148, elisabet.
bjork-norrgård@netikka.fi.
Svensk Österbottniska Samfundet ja Konstsamfundet
tukevat Kulttuuria kaikille
-tapahtumia nuorisoseuralla. Järj. Djupsund Lövsund
Teugmo Byaråd r.f. yhteistyössä Vöyrin seurakunnan ja
Särkimon vapaaseurakunnan kanssa.
8.–10.8. NORRVALLA AMAZING RACE -LEIRI 9–12-vuotiaille lapsille. Saat yhdessä
joukkueesi kanssa saamienne johtolankojen avulla
tehdä ”maailmanympärysmatkan”. Vietämme illan
Kalapäässä meloen, uiden ja
makkaraa paistaen. Yöpyminen 3–4 henkilön huoneissa
hotellissa. Ilmoittautuminen
29.7. mennessä osoitteessa
www.folkhals an.fi/varahus/norrvalla/ Järj. Folkhälsan Utbildning.
10.8 ILTAMUSIIKKIA klo 1920.30 Maksamaan kirkossa.
Mariam Junolainen, harppu,
Pernilla Nilsson-Wik, oboe,
Erica Nygård, huilu, piano,
urut. Hartaus, vapaa pääsy,
kolehti kerätään. Järj. Vöyrin
seurakunta.
14.8. WANDERSCAPES –
VÖYRIÄ TUTKIMASSA klo
11–18. Lähtö Abramsgårdenilta, Alunintie 3. Osallistuminen maaseutuvaellukseen
yhdessä Tukholmassa asuvan
espanjalaistaiteilijan
Juanma Gonzálezin kanssa.
Sido kengännauhat ja pakkaa mukaan kävelysauva ja
eväät: sydämellisesti tervetuloa vaeltamaan kanssamme!
Lähdemme Abramsgårdenilta ja katsomme sitten,
mihin tie vie. Wanderscapes
on hanke, joka kutsuu osallistujat kaupunki- ja maaseu-

tuvaelluksille ja tutkimaan
tiettyjen
maantieteellisten
alueiden uusia merkityksiä.
Tämä vaellus on ensimmäinen vaihe Vöyrin pyhiinvaelluspolulla, joka yhdistetään
Pohjanmaalle suunnitteilla
olevaan Pyhän Olavin polkuun. Järj. Abramsgården.
17.8. LYHDYN VALOSSA.
Thomas Brunellin kirjanjulkaisutilaisuus klo 17–21 Abramsgårdenissa, Alunintie
3. Kirjailija Thomas Brunell
esittelee kaksikielistä kirjaansa Himmel över backen/
Der Himmel über dem Bühl.
Luvassa on keskustelua kirjailijan kanssa, ääneenlukemista ruotsiksi ja saksaksi
yhdessä kääntäjä Peter Lüttgen kanssa ja kirjamyyntiä.
Järj. Abramsgården.
17.8. ILTAMUSIIKKIA klo
19-21 Oravaisten kirkossa.
Church Hill Boys- 10 vuotta. Kristoffer Streng, johtaa, Martin Klemets, piano,
Ingemar Helmner, puhe ja
laulu, Sten-Göran Thorell,
viulu. Vapaa pääsy, kolehti
kerätään. Järj. Vöyrin seurakunta.
20.8. ESTERATAJUOKSU
Valhalla
Challenge
Norrvallassa. Ilmoittautuminen viimeistään neljä päivää
ennen kilpailua. www.folkhalsan.fi/vara-hus/norrvalla/ Järj. Folkhälsan Utbildning.
20.8. ESTERATAJUOKSU
Valhalla Fun Run. Fun
Run -luokassa päätät itse,
miten suoritat esteradan ilman aikapaineita tai ajanmittausta. Ilmoittautuminen
viimeistään neljä päivää ennen kilpailua. www.folkhalsan.fi/vara-hus/norrvalla/
Järj. Folkhälsan Utbildning.
21.8.
ESTERATAJUOKSU
Valhalla Family. Radan
perustana käytetään Valhalla Challenge -rataa, ja se
lyhennetään noin neljään
kilometriin, jotta se soveltuu
5–12-vuotiaille. Kilpailun aikana teitä kannustaa muun

muassa metsän vesistöjen
Paddalspotten-hirviö. Kilpailun loppupuolella kohtaat suuren liejumaamme.
Jokaisessa joukkueessa on
oltava vähintään yksi aikuinen (yli 18 v.) ja lapsi, jotka
suorittavat radan yhdessä. Ilmoittautuminen viimeistään
neljä päivää ennen kilpailua.
www.folkhals an.fi/varahus/norrvalla/ Järj. Folkhälsan Utbildning.
22.8. HANHISAFARI klo 1822 Oravaisissa Kimonjoen
suulla sijaitsevalla lintutornilla. Seuraamme hanhien
ja kurkien kerääntymistä
yöpymään joensuuhun. Ota
mukaan omat eväät!
Järj. Oravaisnejdens Natur.
1.9. LÄHELLÄ LUONTOA
JOKA PÄIVÄ! klo 18–20.30
Djupsundin nuorisoseuralla,
Kvimontie 465. Luonnossa
on lukemattomia resursseja, joita voimme hyödyntää kestävällä tavalla. Nyt
syksyn saapuessa saamme
kuunnella mehiläistarhaajan
kokemuksia sekä saamme
mahdollisuuksia oppia lisää
marjojen, sienten ja yrttien
hyödyntämisestä. Voit ostaa
tuotteita paikan päältä ja
tutustua Naturskafferietin
ja Granholmsin tarjontaan.
Mukana: Per-Olof ja Siv
Mörk, Koskö ja Jennifer Ahlbäck, Yrkesakademin i Österbotten. Osallistumismaksu. Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Elisabet, 050-465 0148,
elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi. Ilmoittaudu mielellään 1.9. mennessä. Järj.
Djupsund Lövsund Teugmo
Byaråd r.f
MUUTA
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.

Kesätori Särkimossa
klo 10–13 lauantaisin. Myytävänä kahvia, pullaa, leipomuksia ja muuta. Järj. Särkimo-Brudsund byaråd rf.
KESÄKAHVILAT
CAFÉ ARVID. Vöyrin seudun
4H:n nuoret pitävät kesällä
kesäkahvilaa Rasmuksenmäellä!
Avoinna torstaista sunnuntaihin klo 15–19, 31.7. saakka.
Järj. Vöyrin seudun 4H
KLEMETSINTALOJEN KAHVILA, Kärklaxintie 308, avaa
kautensa. Avoinna tiistaista
sunnuntaihin klo 11–19 elokuun puoliväliin saakka.
Myynnissä jäätelöä, maksamaalaisia voileipiä ja tämän vuoden uutuutena vohveleita joka sunnuntai. Useita
näyttelyitä, mm. uudistettu
radio- ja puhelinnäyttely,
moottoripyöränäyttely
ja
täysin uusi Naisvoimaa-käsityönäyttely. Näytteillä myös
Gunda Rexin tauluja.
4.–10.7. CAFÉ BAGARSTUGAN. Myymme kahvia ja
kotitekoisia
leipomuksia.
Tuotot lahjoitetaan kenialaiseen pyhäkoulutoimintaan
Svenska Lutherska Evangeliföreningin
lähetystyön
kautta. Järj. Vöyrin seurakunta.
12.7. KESÄKAHVILA klo
14–16 Kimon ruukilla, Ruukinkatu 38. Brukscafé Linn
& Emilia tarjoaa Einars stugalla suolaista ja makeaa.
Avoinna myös 19.7. ja sunnuntaina 17.7.
FURIIRINPUUSTELLIN
KESÄKAHVILA on auki 31.7.
saakka (ei maanantaisin tai
tiistaisin). Lisätietoja: www.
oravais1808.fi. Järj. Oravais
historiska förening
KESÄKAHVILA JA KIRPPIS Amigossa Oravaisissa,
Öurintie 20. Maanantaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 14–18 heinäkuussa
sekä la 9.7.
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Här uppe kommer bandet uppträda under årets föreställning av ”Populärmusik från Vittula.” – Vi har otroligt komiska begåvningar, säger regissör Alexandra Mangs. 

Foto: Fredrik Westblom

Oravais teater bjuder på
”Populärmusik från Vittula”
I sommar kommer musiken ta plats på scen vid
Kyroboas på ett helt annat sätt än tidigare. Årets
pjäs är lite annorlunda
men kommer ändå locka
folk, säger regissören
Alexandra Mangs. Och:
– Alla talar dialekt.
Det är fortfarande lugnt på
Kyroboas den här dagen då
jag träffar Alexandra Mangs
vid vridläktaren. Snart blir
det ändå ändring på det.
Snart dunkar häftig musik
ur högtalarna och snart blir
det en uppgörelse med livet
på en liten ort, då årets pjäs
”Populärmusik från Vittula”
har premiär.
Varför just den här pjäsen?
– Den har egentligen länge
funnits i våra tankar. Vi har
länge funderat att den skulle
passa här och när det då blev
dags för oss att fundera på
årets pjäs började vi med att
läsa pjäsen för att se hur det
kändes. På den vägen är det,
säger Mangs.
En orsak till pjäsvalet kan
vara att det just nu känns
passande med humoristiska
och roliga pjäser, säger hon.
– Jag tror folk har behov av
det. Det är inte läge för något
som utspelas under krigstid.

zzFakta: Populärmusik från Vittula
••Årets pjäs av oravais teater
är ”Populärmusik från Vittula”. Pjäsen baserar sig på
romanen med samma namn
av Mikael Niemi.
••Manuset har bearbetats av
Alexandra Mangs, som också
fungerar som regissör.
••Huvudrollerna Matti och
Niila kommer att spelas av
Christoffer Pått och Lukas

Löfdahl. Pojkarna som barn
spelas av Theo Österberg
och Moa Gammelgård.
••Pjäsen har premiär den 6.7
klockan 19. Övriga föreställningar den 8, 10, 12, 13, 14,
17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28
och 30.7
••Alla föreställningar börjar
kl. 19.00.

Hon sticker inte under
stol med att pjäsen är helt
annorlunda jämfört med det
som Oravais teater tidigare
satt upp. Många av teaterns
tidigare pjäser har utspelat
sig under 1920- och 30-talen,
medan ”Populärmusik” utspelar sig på 1960- och 70-talet.
– Det känns kul. Dessutom
har vi en otrolig mängd komiska begåvningar och det är
fint att de får utrymme på ett
annat sätt i föreställningen.
Men:
– Visst är det också spännande, för folk är kanske
vana med en viss sorts teater.

gan om ifall man skulle förflytta handlingen till Oravais,
men:
– Det skulle bli för stort arbete, så vi flyttade inte den. Vi
pratar ändå Oravaisdialekt
och vi försöker hitta knytpunkterna mellan Pajala och
Österbotten, säger Mangs.
Vilka knytpunkter är det?
– Som ung som bor på
landsbygden kan du ofta
känna att du bor långt från
platserna där det händer, och
att du har en längtan efter att
komma bort. Samtidigt formar uppväxten på landsbygden dig.
Normerna och mansrollerna är väldigt starka i pjäsen,
säger hon.
– De vuxna, särskilt karlarna, har en väldigt traditionell mansnorm i pjäsen.

Musiken spelar en stor roll
i årets pjäs, likaså koreografi
och dans. Pjäsen utspelar sig
i Pajala och det var först frå-

Huvudrollerna Matti och Niila kommer att spelas av Christoffer Pått och Lukas Löfdahl. Pojkarna som barn spelas av Theo
Österberg och Moa Gammelgård.
Foto: Pressbild/Ove Lillas

Det är det den handlar om.
Bor du på en liten plats kan
du känna att du inte passar in och att det inte finns
något alternativ till mansnormen. Genom att hitta
musiken eller andra sammanhang, som exempelvis
teatern, kan du våga ta ste-

get bort från normerna.
Från 4 maj i år har teatergänget nästan dagligen hållit
till på Kyroboas.
Hur känns det då att få
komma ut hit första gången
på året?
– Det är en otrolig känsla.
Då du kommer hit efter vin-

tern, längs den här vägen,
är det nästan fysiskt som att
kroppen bubblar och hjärtat
ska hoppa ur kroppen. Tänk
att det redan gått ett år, tänker man.
Mangs har blivit ett känt
ansikte på Oravais teater efter flera år med ledande roller. I år är hon regissör, vilket
till viss del är en ny roll för
henne i det här sammanhanget.
– I fjol regisserade jag kavalkaden vi satte upp, och
spelade också själv då. Men
det känns som att det faktiskt
är första gången jag regisserar en helaftonspjäs.
Hur är det att ta steget
från skådespelare till regissör?
– Det är spännande att regissera utomhus. Vi är en stor
ensemble, men det var bra att
göra en mjukstart i fjol. Gällande årets pjäs känner jag
att jag fick klara bilder och en
klar vision efter att jag läste
manuset. Jag bearbetade det,
läste boken igen och såg filmen på nytt.
Det här är ditt tionde år
här. Känns det som att du
hittat hem?
– Ja, verkligen, det här är
mitt andra hem och gänget
här är min andra familj.
Fredrik Westblom
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Studenter vid Vörå Samgymnasium 2022
Översta raden från vänster: Alex Östman, Noah Hanhimäki, Alexander Asplund, Benjamin Rex, Jimi Aalto, Alexander Ståhlberg, Oliver Rusk, Jesse Nauska, Moa Pesonen, Ivar Thors, Einar
Wikar, Paulus Mehtonen, Jakob Finnström, Ali Nuur.
Mittersta raden från vänster: Adrian Back, Mathias Renvall, Ana Maria Ciornei, Lotta Jakas, Elin Källberg, Tiina Niemi, Suzette Finne, Julia Saarenmäki, Matilda Saari, Sarah Östman, Emma
Engstrand, Jeremi Siimes, Mirjam Bamm, Fina Backholm, Noah Grannas, Adam Jansson.
Nedre raden från vänster: Justiina Juntunen, Matilda Bengts, Cecilia Knutar, Henna Torrkulla, Linnea Backman, Wilma Sundqvist, Josephine Sundqvist, Emilia Blom, Anna Lillas, Janina Saarenmäki, Rebecka Ehrs, Jenny Karvonen. Foto: Airaksinen

Vörådagspasset 2022
zzDelta i Vörådagsveckan
och ha möjlighet att vinna!
En del evenemang och lokala
sevärdheter kommer att utrustas med en QR-kod under
Vörådagsveckan.
Man deltar i Vörådagspasset genom att fylla i sina
kontaktuppgifter i formuläret
som öppnas när man skan-

nar QR-koden. Bland alla
som har besökt minst 7 olika
evenemang/platser lottar vi ut
glassiga vinster!
De evenemang och sevärdheter som är med i Vörådagspasset är märkta med t i
Vörådagsprogrammet som du
hittar här: www.vora.fi/voradagarna

Vöyrinpäivien
passi 2022

zzOsallistu Vöyrinpäiville ja
saatat voittaa! Vöyrinpäivien
aikana osa tapahtumista ja
paikallisista nähtävyyksistä
varustellaan QR-koodeilla.
Voit osallistua täyttämällä
yhteystietosi lomakkeeseen,
joka avautuu, kun skannaat
QR-koodin. Kaikkien niiden

kesken, jotka ovat vierailleet
vähintään seitsemässä eri tapahtumassa/paikassa, arvotaan upeita palkintoja!
Mukana olevat tapahtumat ja nähtävyydet on merkitty t-merkillä Vöyrinlöydät täältä: www.voyri.fi/
voyrinpaivat

Populärmusik
från Vittula

regi Alexandra Mangs

REMI

VÄLL

ÄR I K

P
premiär 6 juli spelas i juli 8, 10, 12, 13, 14, 17,
19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30 samtliga kl 19

netticket.fi 0600 399 499

Här är den nya styrelsen för Mäkipää byaråd. 

Foto: Privat

Mäkipää byaråd har förnyat sig
zzMäkipää byaråd har en
stark roll i att forma verksamheten i byn. Föreningen
har verkat ända sedan 1992
och nu har den nya styrelsen
börjat sitt värv. De ser positivt på saken, säger ordförande Ulrika Staffans.
– Vi är redo att föra sta-

fettpinnen vidare. Vi vill föra
föreningen vidare, säger hon.
Mäkipää är en livskraftig
by mitt i Vörå. Det vill styrelsen också ta fasta på, och de
vill erbjuda service för hela
byn.
– De som bor här ska trivas
här. Det vi ordnar ska passa

för alla, särskilt med tanke
på att det finns många barnfamiljer och yngre personer i
byn.
Styrelsen planerar just nu
årets verksamhet.
– Vi ordnar det byn vill ha,
säger Staffans.
Styrelsen för Mäkipää bya-

råd: Ordförande: Ulrika Staffans. Vice ordförande och
sekreterare: Johanna Granholm. Kassör: Christine Hedström. Styrelsemedlemmar:
Petra Valli, Melinda Grägg,
Frank Nyby.
Suppleanter: Johanna Sippus, Tobias Kock.
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Kommunbladets sommarkryss
zzVarsågod – nu får du fylla i vårt kluriga sommarkryss. Bland alla som sänt in rätta lösningar lottar vi ut Vöråväskor och Vörå-mössor. Skicka in korsordet senast 24.8.2022 till Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa.
Namn:________________________________________________________
Adress:_______________________________________________________
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Då hundsportklubben Woff tränar agility hörs glada skall vid Rasmusbacken. Heidi Slögs, föreningens ordförande, påpekar att hundarna gillar att bli aktiverade.

Hundarna i Woff stortrivs på
De skäller, de sniffar och de skuttar fram över gräset. Hundsportklubben Woff ordnar träning vid Rasmusbacken och föreningens ivrigaste
medlemmar – hundarna – stortrivs.
Det går inte att ta miste på
vilken plats man kommit till.
Redan då jag kliver ur bilen
vid Rasmusbacken hör jag de
glada skallen då hundsportföreningen Woff samlas för
att träna agility.
– Agility är roligt, för det är
mycket fart då det ju handlar
om en hinderbana för hundar. Det är mycket hopp och
tunnlar hunden ska klura ut,
och du får dessutom själv
mycket motion samtidigt, säger Heidi Slögs, ordförande
för Woff.
Samarbetet mellan hunden och föraren är viktigt och
det innebär också att båda lär

sig massor. Detsamma gäller
också för de andra sporterna
föreningen sysslar med, för
agility är inte föreningens
enda verksamhet. Nej, medlemmarna kan också hålla på
med rallylydnad och hunddans.
Vänta nu, hunddans? Det
låter ju jätteroligt, vad är det
för något?
– Man kan kalla det för
marginalsport i Finland, för
den är så pass liten. Men den
är väldigt rolig. Det handlar
dels om fotgående i olika positioner, och dels om tricks
hunden gör. Allt görs till musik, säger Slögs.

Medan vi pratar hälsar hundarna på varandra. Slögs har
själv med sig ett stort antal
hundar, däribland den Irländska settern Milla, 7 år,
och hennes dotter Leia, 2 år.
Dessutom har hon med sig
Cavalier king charles-spanieln Helmi, 4 år, och de isländska fårhundarna Murre,
7, och hans brorsdotter Eisa,
3 år.
– Det här är mitt liv, säger
hon.
På plats finns också ett
antal andra medlemmar. Johanna Santamäki är där med
sin 11-åriga australiska kelpie
Uffe. Miia Ridderstad deltar

med jaktcockerspanieln Lotta, 6, och den ettåriga isländska fårhunden Martha. En av
föreningens yngsta medlemmar Alina Grannas är också
på plats med sin två år gamla
finska lapphund Buster.
– Vi har hållit på cirka ett
år. Jag har ofta varit hit för att
se på tävlingar då jag varit ute
och gå med våra äldre hundar, säger Grannas.
Är det svårt att träna upp
en hund, som till exempel
Buster?
– Nej, inte egentligen, han
är ganska lydig, säger hon.
Medan vi pratar söker sig
Milla fram till mig och tryck-

Miia Ridderstad med sin jaktcockerspaniel Lotta.

er sig mot mitt ben. Hon vill
uppenbarligen bli skrapad,
och jag kan inte annat än stå
till tjänst.
– Hundar har ett behov
av att bli aktiverade, och de
tycker om att göra saker med

sin familj. Dessutom får de
belöningar då de tränar, och
det lönar sig att ta reda på vad
hunden gillar. För vissa är det
godis, för andra är det att leka.
Milla tycker absolut om att få
gos, vilket vi ser nu, säger Slögs.
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Orvasboken utkommer i år
som ett dubbelnummer
zzI boken kan du bl.a. läsa
om när Herman Lindqvist
besöker Oravais fabrik,
olika modeller av stickade
Oravaiströjor, TV från Vännäs och när svenska Österbotten byggde centralanten-

ner, frontbrev från bröderna
Strand, renoveringen av
nedre hammaren vid Kimo
Bruk enligt Museiverkets
direktiv, norra finska skärgårdsflottiljen under 1808–
09 års krig och språkbruk,

anekdoter, aktuella händelser och hågkomster från
flydda tider.
Boken säljs lokalt i Oravais men också vid Gros/
Akademen i Vasa och i deras webbutik.

I Rågens och Fjärdarnas Rike
utges för fyrtioandra gången
zzEfter några år på undantag
firar vi i år Vörådagarna på
traditionellt vis. En tradition
som trotsade pandemin var
årspublikationen I Rågens
och Fjärdarnas Rike. Årets
upplaga blir den fyrtioandra.
Många av skribenterna
har varit med tidigare men
även nya artikelförfattare

har bidragit. Här kan du bl.a.
läsa om den äldsta facebookaren i Lotlax, uppkomsten
av Vörå spelmansklubb, penkisminnen för 50-år sedan,
butiksarbetet på 1960-70-talet, mysteriet med de försvunna säljägarna, historiska
tillbaka blickar och minnesvärda idrottsledare.

Ny redaktör är Lena Lindgård från Maxmo. Boken
är i år tryckt i färg och finns
till försäljning vid bl.a. Vörå
hemslöjd, Vörå handarbetsaffär, Vörå foto, Österö kiosk
samt vid alla bibliotek och
kommungården. Finns även
möjlighet att få boken postad
om man så önskar.

Oravais lokalhistoriska
arkivförening tar emot dokument
zzEn stor del av hembygdens
kulturarv ligger bortglömt på
gamla vindar och i uthus, där
det riskerar att gå förlorat.
Gamla papper ger en
bild av livet och samhället
i förfluten tid. Och nyare
handlingar dokumenterar

Boka tid till
FPA
på nätet

agilitybanan

För hundarna är det alltid kul att komma ut till banan, säger
medlemmarna i hundsportklubben Woff.

En agilitybana består av
cirka 20 hinder och medan vi
pratar ställer föreningen banan i skick. Woff grundades
2003 och det betyder att nästa
år blir ett speciellt år: då är
det nämligen 20-årsjubileum.

Planeringen inför jubiléet
är i full gång.
Har ni några hundar som
varit med så länge?
– Nej, de flesta hundar lever inte så länge, säger Santamäki.

Ridderstad har en 15 år
gammal hund, men den var
inte på plats.
Föreningen har medlemmar från hela Österbotten
och den har många tvåspråkiga medlemmar.
– Det här är ett bra ställe
att lära sig svenska. Jag var
helt finskspråkig men det
här är ett bra språkbad, säger Miia Ridderstad.
Sporten håller hög nivå i
Österbotten och de tävlande
klarar sig bra, säger Slögs.
Men:
– Ett problem är att samhället ofta satsar mera på
så kallade pojksporter som
ishockey och fotboll. Det
behövs mera satsning på alternativa sporter också, säger
hon.
Text & foto:
Fredrik Westblom

zzDu kan boka tid till
FPA:s telefonservice på
nätet
www.kela.fi/web/sv/
boka-tid
För att logga in i tidsbokningssystemet behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. FPA:s
kundser vicespecialist
ringer dig vid en avtalad
tidpunkt från numret 020
692 219 eller 020 634 1611.
Ta på förhand fram alla
dokument och handlingar
som kan göra det enklare
att sköta ditt ärende. Det
kan vara t.ex. ett lönekvitto eller läkarintyg.

Varaa aika
Kelaan
verkossa
zzVoit varata ajan Kelan
puhelinpalveluun
verkossa
www.kela.fi/varaa-aika
Kirjautuaksesi sisään
ajanvarausjärjestelmään
tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Kelan palveluasiantuntija soittaa sinulle
sovittuna
ajankohtana
numerosta 020 692 219 tai
020 634 1611.
Ota etukäteen esille
kaikki asiakirjat, jotka
liittyvät asiaasi. Tällaisia
voivat olla esim. palkkakuitti tai lääkärintodistus.

KBL

vår egen tid. Det är viktigt
att de bevaras och görs tillgängliga. Oravais lokalhistoriska arkivförening r.f. tar
emot handlingar från föreningar och privatpersoner
från hela Vörå kommun och
arkiverar dem och gör dem

tillgängliga för lokalhistorisk forskning. Arkivet finns
på Tunnelvägen 2 E.
Har du papper som borde
bevaras för eftervärlden?
Om du överlåter dem till arkivet är de i trygga händer
för all framtid.
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Gäddkastet är tillbaka som förr
Gäddkastet är en institution i Oravais. Det är
självklart att coronan
satte sina spår, men nu
är det dags för nya tag.
Gänget bakom arrangemanget är redo.

Oravaisfjärden är lugn och
fin den här kvällen, men det
är bara lugnet före stormen.
Förberedelserna för årets
största evenemang är nämligen i full gång.
Den 3 september är det
dags för årets omgång av
Gäddkastet, och Oravais fiskargille arbetar för fullt med
evenemanget.
I år återgår evenemanget

helt till hur evenemanget såg
ut innan coronan bröt ut, vilket alla arrangörer ser fram
emot.
– Vi hade skurit ner en del
på servicen under coronan.
Vi måste nämligen minska
ner på antalet människor
som rörde sig på området
då, säger ordförande Peter
Stolpe.
– Och det var det som folk
klagade på under evenemangen. De frågade varför vi
inte serverar fisksoppa, säger
Ralf Dahlin, styrelsemedlem.
De har båda varit med
nästan sedan början. Evenemanget fyller 26 år i år, och
det har vuxit markant.

– Oj, så det har ändrat, säger Dahlin.
Första året deltog 28 personer. Nu, som mest, samlar
evenemanget 250 personer.
– Pandemin drog ner deltagarantalet lite, men nu tror
jag att vi växer igen, säger
Stolpe.
– Nu har vi också fått med
catch and release, det vill
säga att du fångar fisken, fotar den och släpper den sedan. Det är en gren som är på
kommande, speciellt bland
de yngre, säger Dahlin.
En av de som verkligen
har koll på servicen under
Gäddkastet är Lilo Backlund, styrelsens sekreterare.

Hon är samtidigt en av de
nyare styrelsemedlemmarna,
för hon har varit aktiv totalt
fyra år i föreningen, varav tre
i styrelsen.
– Vi har olika ansvarsområden under Gäddkastet,
men vi är duktiga på att dela
upp det, säger hon.
Hon sköter om serveringen, med fisksoppan i fokus,
samt invägningen under tävlingen.
– Tidigare var gillet väldigt
mansdominerat och medelåldern var hög. Nu försöker
vi också aktivt värva damer
och ungdomar, säger Dahlin.
Fiskargillet försöker aktivt värva yngre medlemmar.

Bland annat försöker de ordna juniorverksamhet.
– Och då man är nere i
hamnen ser man verkligen
att de unga står där och fiskar, säger Stolpe.
Antalet gillesmedlemmar
har ändå minskat, på grund
av att antalet unga som fiskar
med nät minskat. Nu, då de
flesta fiskare löser statens
fiskekort för att få fiska med
kastspö över hela landet,
minskar både medlemmarna
och inkomsterna.
– Men det är klart, för oss
som sportfiskar är det nya
systemet en lättnad, säger
Dahlin.
– Men det innebär ju att

staten tar de pengar som fiskekorten tidigare gav gillet,
säger Stolpe.
En stor del av pengarna
under Gäddkastet går åt till
att restaurera lekplatserna.
Gillet måste nämligen se till
att fiskbeståndet är på en bra
nivå.
– Nu är fiskbeståndet på
en hygglig nivå, beroende på
årstiden förstås, säger Dahlin.
De har dessutom en god
nyhet:
– Abborrarna, som varit
borta en 20, 30 år, har äntligen kommit tillbaka, säger
Stolpe.
Fredrik Westblom

Aquarelle: Sång- och musikfesten 2022 – ett minne för livet
”En mäktig musikalisk
upplevelse.”
Så beskriver körsångare och
vicedirigent Hanna Ollus
Sång- och musikfesten 2022.
Den arrangeras av Finlands
svenska sång- och musikförbund och gick i år av stapeln
i Helsingfors 9–12 juni. Damkören Aquarelle från Vörå
deltog under tre av dagarna.
Damkören Aquarelle med
dirigent Pernilla NilssonWik i spetsen deltog i juni i
den 25:e upplagan av Sångoch musikfesten. FSSMF har
sedan 1891 ordnat Sång- och
musikfesten vart femte år
och i år var det dags att njuta
av ett digert program i vår
vackra huvudstad. Vädergudarna log mot oss under hela
festen och Riko Eklundh var
konferencier under samtliga
tillställningar. Alla sånger
dirigerades av olika dirigenter och ett sammelsurium av
språk, dialekter och skratt
ljöd genom Helsingfors under de fyra dagarna som festen pågick.
Tolv av Aquarelles aderton kördamer hade möjlighet
att delta i denna upplaga av
Sång- och musikfesten och vi
begav oss av tidigt på fredag
morgon. Stämningen i tåget
på väg ner var förväntansfull
och vi övade och lyssnade in
våra stämmor ända in i det
sista. Väl framme i Helsingfors
började vi med en gemensam
övning utanför Odebiblioteket.
Där övade vi tillsammans
med manskörerna, blandade
körerna och damkörerna inför söndagens huvudfest. Efter en kort paus var det dags
att bege sig till Domkyrkan
där vi alla körer övade inför
kvällens öppningskonsert och
senare under eftermiddagen
fick vi sällskap av orkestrarna.
Efter att ha rusat iväg till
hotellet för att checka in och
svira om till körklädseln var
det dags för festivalens öppningskonsert utanför Domkyrkan. Den inleddes med
en blåsfanfar dirigerad av
Jutta Seppinen och därefter
följde ett vackert potpurri av
traditionella sommarsånger
både på finska, svenska och
estniska. Sommarpsalm och
Den blomstertid nu kommer
hade vackra och mäktiga arrangemang som föll kördamerna i smaken.

Konserten på trappan till Domkyrkan var nog mäktig, något man sent glömmer, säger Ulla-Britt Wärn som sjunger i alten.

Tolv av Aquarelles aderton kördamer hade möjlighet att delta i
denna upplaga av Sång- och musikfesten.

– Konserten på trappan till
Domkyrkan var nog mäktig, något man sent glömmer,
säger Ulla-Britt Wärn som
sjunger i alten.
Sången Muusika dirigerades av själva Pärt Uusberg
från Estland och lämnade
stort intryck hos flera av oss i
Aquarelle. Magisk och känslomässigt vacker är ord som
Kati Nyman, Susanne Mannil och Carina Storsjö använder för att beskriva den.
Då vi avslutade vår konsert
på Domkyrkans trappa med
Finlandiahymnen tror jag det
var många ögon som tårades

av den vackra klangen och
stämningen.
Efteråt kunde man inne i
Domkyrkan njuta av en promenadkonsert där Exaudio,
Evivakören, Muntra Musikanter, Ensemble Viva och
NOX uppträdde. En sen middag senare begav vi oss glada
och trötta tillbaka till hotellet
för att få några timmars sömn.
Lördagen hade ett något
lugnare tempo och vi kördamer hade först en övning på
morgonen men sedan några
timmar ledig tid innan övningen inför We are voicekonserten. De flesta av oss
kunde då njuta av sommar-

Helsingfors och solens gassande. I sommarfina utstyrslar och strålande solsken
bjöd vi publiken på en karaoke-konsert med låtar som We
Are Vocie Theme, Fin, Döpt
i Kyro älv, Papper och bark,
Uljas polska, Kiiriminna-räp,
Without you, Cecilia, Sommar i stan och All My Loving.
Stämningen och känslan där
på scenen då även publiken
var med och sjöng var helt
otrolig. Mycket bättre än så
blir det inte.
– Jag gillade hela konceptet med We are voice: Appen,
konserten, texten på skärm
och förstås ledarna, sammanfattar Solveig Åhman.
Vi avslutade kvällen med
kvällsfest i Musikhuset där det
bjöds på mat och dryck samt
program och underhållning.
Vi vandrade tillbaka till hotellet genom en sommarvarm
huvudstad och kröp till sängs
väldigt nöjda och glada över
dagen.
På söndag var det dags att
ställa upp för paraden längs
Boulevarden och Mannerheimvägen. I vår kör hade vi
tagit beslutet att delta iklädda
folkdräkt. Med folkdräkter

som representerade Vörå,
Esse, Karleby, Härmä, Korsholm, Sundom och Malax
väckte vi stor uppmärksamhet då vi vandrade genom staden i samlad trupp. En fröjd
för ögat som fotograferades
av många som vi passerade på
väg till samlingen vid Gamla
kyrkoparken.
Kl.14 på söndag var det dags
för själva huvudfesten. Stråkoch blåsmusiker samt barnkörer och gymnastiktruppen
Minetit från Tammerfors deltog också i huvudfesten. Det
var en vacker och stämningsfull konsert med varierande
program och underhållning.
Satumaa som dirigerades av
Martina Lindberg var omtyckt av flera av våra kördamer och vår alldeles egna
Pernilla dirigerade alla deltagande damkörer i Hvem styrde hit din väg. Solen strålade
från en klarblå himmel och
här vill jag verkligen lyfta fram
arrangörerna och ge en eloge
till FSSMF!
Vi sopraner satt i utkanten
av scenen utan tak över huvudet och under hela den lite på
två timmars långa konserten
sprang arrangörerna av och
an och fyllde på våra vatten-

flaskor och delade ut snacks
för att vi skulle orka och inte
tuppa av i värmen. Det var
väldigt uppskattat.
– Glädjen, gemenskapen
och sången, sammanfattar
alten Katja Grannas som det
bästa med veckoslutet.
Jag tror att samtliga i kören
håller med, det är svårt att
kort beskriva hela upplevelsen med några få ord, eller
att välja en favorithändelse.
Vi är alla fyllda med många
intryck och härliga minnen
från vår resa. Hanna tycker
att dylika tillställningar stärker körens sammanhållning
och Christina Björklund tror
vi alla förlängt livet med några år efter allt skrattande.
Utomhuskonserter i sommarvärme är något alldeles
speciellt att få vara en del av.
Kring 1 400 körsångare hade
samlats i Helsingfors under
veckoslutet, det var verkligen
en upplevelse och ett minne
för livet att få vara en liten
del av hela den stora tillställningen. Att vi dessutom har så
prima damer i vår kör gör det
hela så mycket roligare och
mer värdefullt!
Christel Johansson
Blomqvist
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ANNONSERA I KOMMUNBLADET
Maj-Len Kuivamäki, 06-7848 266, 050-526 1159
maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi

Vägen genom Vörå centrum avstängd
mellan Krooksbackvägen-Kaurajärvivägen 9.7 kl. 10.45-12.15 p.g.a.
Vörådagarna.
www.vora.fi
Tie Vöyrin keskustan läpi suljettu Krooksbackvägen-Kaurajärvitien-välillä 9.7. klo
10.45-12.15 Vöyrinpäivien takia.
www.voyri.fi

Norska ungdomskören.

Norska Ungdomskören och Trondheim
Sinfonietta gästar Vörå
zzInom ramen för Korsholms musikfeststel framförs
en konsert i Vörå kyrka 2.8.
kl. 19.00.
Tonsättaren Rebecka Ahvenniemi föddes i Finland
men flyttade år 2004 till Norge
för att börja studera vid GriegAkademin i Bergen. Norge
har sedan dess varit hennes
hemland, även om hon som
en del av sina studier också
avlagt en doktorsexamen i
filosofi vid Helsingfors Universitet (2021). I det nya verket
Messe pour les racines (Mässa

för rötterna) kombinerar Ahvenniemi sina två arbetsfält –
musik och filosofi – genom att
bearbeta texter av den franska filosofen Simone Weil,
parallellt med dikter av den
somalisk-norska poeten och
samhällsdebattören Sumaya
Jirde Ali. Det här verket framförs av Norges Ungdomskor
och Trondheim Sinfonietta
vid deras konsert i Vörå kyrka
den 2.8. kl. 19.00
Norges Ungdomskör är en
projektvis arbetande kör

med sångare från hela Norge
och administreras av Ung i
kor, en takorganisation för
barn- och ungdomskörverksamheten i landet. Kören
grundades år 1987 och består
av sångare i åldrarna 16 till
26, med musik som främsta
fritidsaktivitet eller som studieämne.
Under år 2022 samarbetar
Norges Ungdomskör också
med
kammarensemblen
Trondheim Sinfonietta, som
har den nutida musiken som
sitt primära arbetsfält. Den här

ensemblen grundades år 1998
och är ett forum för samarbete
mellan musiker från Trondheim Symfoniorkester, Luftförsvarets Musikkår, musikavdelningen vid Norges Teknisknaturvetenskapliga Universitet och det breda frilansfältet i
Trondheimregionen.
Musikfestspelens hela program finns på adressen www.
korsholmmusicfestival.fi Biljetter: http://www.netticket.fi,
Musikfestspelens kontor (tel.
+358 40 833 2022) eller vid dörren ifall det finns platser kvar.

Norska Ungdomskören ja Trondheim
Sinfonietta vierailevat Vöyrillä
zzOsana Korsholman musiikkijuhlia Vöyrin kirkossa
esitetään konsertti 2.8. klo
19.00.
Säveltäjä Rebecka Ahvenniemi syntyi Suomessa mutta
muutti vuonna 2004 Norjaan
aloittaakseen opiskelut Bergenissä sijaitsevassa Griegakatemiassa. Norja on ollut
siitä lähtien Ahvenniemen
kotimaa, vaikka hän osana
opintojaan on tehnyt myös
tohtorintutkinnon filosofiassa Helsingin yliopistossa
(2021). Uudessa teoksessaan
”Messe pour les racines”

(Mässa för rötterna/Messu
juurille) Ahvenniemi yhdistelee kahta työkenttäänsä
– musiikkia ja filosofiaa – työstämällä ranskalaisen filosofin Simone Weilin tekstejä
rinnakkain somalialais-norjalaisen runoilijan ja yhteiskunta-aktivistin Sunaya Jirde
Alin runojen kanssa. Norges
Ungdomskör ja Trondheim
Sinfonietta esittävät tämän
teoksen konsertissaan Vöyrin kirkossa 2.8. klo 19.00.
Norges Ungdomskör on
projektiluontoisesti toimiva
kuoro, jossa on laulajia kaik-

kialta Norjasta. Kuoro toimii Ung i kör -organisaation
alaisuudessa, joka on Norjan
lapsi- ja nuorisokuorotoiminnan katto-organisaatio.
Kuoro perustettiin vuonna
1987 ja sen laulajat ovat
16–26-vuotiaita nuoria, jotka
harrastavat tai opiskelevat
ensisijaisesti musiikkia.
Vuonna 2022 Norges Ungdomskör tekee yhteistyötä
Trondheim Sinfonietta -kamariensemblen kanssa, jonka ensisijaisena työkenttänä
on nykymusiikki. Ensemble

perustettiin vuonna 1998
ja se on yhteistyöfoorumi
Trondheim Symfoniorkesterin, Luftförvarets Musikkårin ja Norjan teknis-luonnostieteellisen yliopiston
musiikkiosaston muusikoille
sekä Trondheimin seudun
laajalle freelancemuusikoiden kentälle.
Musiikkijuhlien
koko
ohjelma on osoitteessa www.
korsholmmusicfestival.fi. Liput: http://www.netticket.fi,
musiikkijuhlien toimisto (puh.
358 40 833 2022) tai ovelta,
mikäli paikkoja on jäljellä.

Vörå medborgarinstitut 60 år
Vöyrin Kansalaisopisto 60 vuotta
Lördag / Lauantai 13.8, Campus Norrvalla.

Utställning kl. 14–18 • Jubileumsfest kl. 15.00
Näyttely klo 14–18 • Juhla klo 15.00.
Musikuppträdanden av institutets grupper,
premiering av lärare som varit 10, 20 och 30 år i tjänst,
och festtal av Henrika Nordin.
Musiikkiesityksiä, ansiomerkkien jako opettajille
jotka ovat olleet 10, 20 ja 30 vuotta töissä,
ja juhlapuhe Henrika Nordinilta.
Efter festen bjuder institutet på kaffe och tårta!
Juhlan jälkeen opisto tarjoaa kakkukahvit!

Varmt välkomna!
Ystävällisesti tervetuloa!

Ändring av detaljplanerna för
Stora Kåtaskär och Hylkenpaj
Vörå kommun inleder uppgörande av ändring av
stranddetaljplanerna för Stora Kåtaskär och Hylkenpaj. Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter på
beredningen av planärendet senast 5.8.2022.
Programmet för deltagande och bedömning finns på
kommunens webbplats: www.vora.fi/storakataskar
Vörå 11.5.2022
www.vora.fi
Planläggningssektionen

Stora Kåtaskärin ja Hylkenpajn
ranta-asemakaavojen muutos
Vöyrin kunta käynnistää Stora Kåtaskärin ja Hylkenpajn ranta-asemakaavojen muutoksen laatimisen.
Osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteitä
kaavoitusasian valmisteluun liittyen viimeistään 5.8.
2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kunnan kotisivuilla: www.vora.fi/storakataskar
Vöyrillä 11.5.2022
www.voyri.fi
Kaavoitusjaosto

Teaterresa
till Heiman
zzFritidskansliet
ordnar
bussresa den 15.10 till Wasa
Teaters föreställning Heiman som bygger på romanen
med samma namn skriven av
teaterchefen och författaren
Ann-Luise Bertell.
Boken har nominerats till
Finlandiapriset och Runebergspriset. Manuset till teaterföreställningen har skrivits av författaren Ann-Luise
själv, med Erik Kiviniemi
som dramaturg. Bertell står
också för regin.

TIPSA KBL!

kommunbladet@hssmedia.fi
050-313 0762

Detaljplan för Maxmo skolområde

Vörå kommun inleder uppgörande av detaljplan för
Maxmo skolområde.
Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter på
beredningen av planärendet senast 5.8.2022.
Programmet för deltagande och bedömning finns på
kommunens webbplats:
www.vora.fi/maxmoskolomrade
Vörå 6.7.2022
www.vora.fi
Planläggningssektionen

Maksamaan koulualueen asemakaava
Vöyrin kunta käynnistää Maksamaan koulualueen
asemakaavan laatimisen.
Osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavoitusasian valmisteluun liittyen viimeistään
5.8.2022.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä
kunnan kotisivuilla:
www.vora.fi/maxmoskolomrade
Vöyrillä 6.7.2022
www.voyri.fi
Kaavoitusjaosto

Kommungården i Vörå är stängd under tiden 11.7– 31.7.2022
Vöyrin kunnantalo pidetään suljettu 11.7–31.7.2022
Akuta ärenden / Kiireelliset asiat:
Krissituationer gällande vattenärenden .. tfn/puh. +358 50 593 1942
Vesiasioiden kriisitilanteet
Krissituationer gällande fastigheter ........ tfn/puh. +358 50 592 1510
Kiinteistöjä koskevat kriisitilanteet
Disponent / Isännöitsijä .......................... tfn/puh. +358 50 599 0450
Avbytarhjälp, Lomitusapu ....................... tfn/puh. +358 50 562 5709
www.vora.fi

www.voyri.fi
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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 24 augusti. Bland alla korrekta svar utlottas
ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!
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sa
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Var finns bilden?

Lä

Läsartävling

sidan _____

Ingrid Karlsson gillar blommor och vinner nu ett presentkort på blommor. 

Foto: Privat

Ingrid Karlsson är en glad pensionär
sidan _____

sidan _____

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 3, 7, 11 och 15.

Månadens vinnare av
Kommunbladets läsartävling heter Ingrid Karlsson. Hon brukar inte delta
i tävlingen men nu gjorde
hon det, säger hon.
Ingrid Karlsson är en glad
pensionär,
ursprungligen
från Vörå men som nu bor i
Oravais med sin man.
Blommor och blader är
viktiga för henne, säger hon.

– Vi har egnahemshus, så
det blir mycket tid i trädgården.
Då passar det bra att hon
nu vunnit läsartävlingen, för
som pris får hon ett present
kort på blommor.
– Oj, vilken överraskning.
Vad roligt.
Hon brukar nämligen inte
delta i läsartävlingen.
– Alltid då jag läser Kom
munbladet brukar jag tänka
att jag ska lämna in svaren,

men sedan blir det inte av.
Nu bestämde jag mig ändå
för att skicka in mitt bidrag.
Tänk vilken tur jag har.
Karlsson har mycket blom
mor både inom- och utom
hus.
Har du någon favoritblomma?
– Nej, jag kan inte nämna
någon favorit. Jag har blom
mor av alla de slag.
Medan hon arbetade var

hon på Folkpensionsanstal
ten i Nykarleby och Vasa. Nu
njuter hon ändå av pensio
närslivets glada dagar.
– Jag har bott i Oravais se
dan 1979, så jag räknar mig
som Oravaisbo.
Har ni några sommarplaner?
– Inte direkt, men i höst
ska vi kanske fara på en resa,
säger Karlsson.
Fredrik Westblom

Intuition och symbolism
när Backman ställer ut

Simone Envall målar abstrakt och gärna med struktur.

Simone Envall ställer ut
på huvudbiblioteket
zzI juli och augusti ställer
Simone Envall ut sina konst
verk på huvudbiblioteket i
Vörå.
Simone arbetar som chef
för småbarnspedagogiken i
Vörå och på sin fritid målar
hon så ofta hon får chansen.

Simone målar abstrakt och
gärna med struktur. Hon an
vänder en väldigt nerskalad
färgskala och jobbar fram en
känsla i sina tavlor som hon
hoppas ska tilltala.
Utställningen pågår under
tiden 4.7–31.8.

Envall asettaa näytteille
zzHeinä- ja elokuussa Si
mone Envall laittaa taide
teoksiaan näytteille Vöyrin
pääkirjastoon.
Simone työskentelee Vö
yrin kunnan varhaiskasvatu
späällikkönä ja vapaa-ajalla
an hän maalaa aina, kun saa
siihen tilaisuuden. Simone

tekee abstrakteja ja mielel
lään rakenteellisia maalauk
sia. Hän käyttää hyvin pel
kistettyä väriskaalaa ja pyrkii
tauluillaan
kuvastamaan
sisältöjä, jotka puhuttelevat
ihmisiä.
Taideteokset ovat näyt
teillä 4.7.–31.8.

zzVöråfödda bildkonstnä
ren och reikimastern Per
nilla Backman ställer ut sina
konstverk för andra gången
vid huvudbiblioteket i Vörå.
Denna gång är fokusen på
det intuitiva sättet konstver
ken är målade på samt sym
boliken man kan se i slutre
sultatet.
Målningarna är uppbygga
runt olika teman och åskå
darna kan finna helheter el
ler detaljer som kan väcka
känslor eller som de kan
relatera till. Det finns inget
rätt eller fel, bara ett öppet
sinne behövs. Upplevelsen

alltid subjektiv. Konstnä
ren diskuterar dock gärna
bakgrundshistorien till tav
lorna.
I utställningen finns en
stor variation av konstverk;
både abstrakta och realis
tiska målningar i akryl- eller
olja.
Pernilla Backman gör
även smycken av t.ex silver
tråd och äkta stenar.
Ringar, örhängen, hals
band och armband finns
till salu när hon själv är på
plats.
Utställningen pågår un
der tiden 4.7–31.8.

Intuitiota ja symbolismia
Backmanin näyttelyssä
zzVöyriltä lähtöisin oleva
kuvataiteilija ja reikiopet
taja Pernilla Backman lait
taa näytteille taideteoksiaan
toista kertaa Vöyrin pääkir
jastossa.
Tällä kertaa fokus on tai
deteoksien
intuitiivisessa
maalaustyylissä ja lopputu
loksessa näkyvässä symbo
liikassa.
Maalaukset on tehty eri
teemojen mukaan, ja kat
selijat voivat nähdä koko
naisuuksia ja yksityiskoh
tia, jotka voivat herättää
tunteita tai joihin he voivat
samaistua. Ei ole oikeaa tai
väärää: riittää, että mieli

on avoin. Kokemus on
aina subjektiivinen. Taitei
lija keskustelee kuitenkin
mielellään taulujen tausta
tarinoista.
Näytteillä on paljon erilaisia
taideteoksia: sekä abstrak
teja että realistisia akryyli- ja
öljymaalauksia.
Pernilla tekee myös ko
ruja esimerkiksi hopealang
asta ja korukivistä.
Myytävänä on sormuksia,
korvakoruja, kaulakoruja ja
rannekoruja Pernillan ol
lessa paikalla.
Taideteokset ovat näyt
teillä 4.7.–31.8.

Pernilla Backman gör även smycken av t.ex silvertråd och
äkta stenar. Foto: Miranda Kivekäs
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Satsa på något nytt – stressa av i sommar
zzÄntligen semester! Då ska vi
hinna städa huset, bjuda svärmor på
kaffe, fiska i bäcken och ja, så kanske vi ska ta en resa också, oj oj oj.
Låter det ovanstående bekant?
Jag, och många andra med mig,
lever vår vardag enligt kalendern.
Arbetstiderna är prydligt markerade,
och mötena har en egen färg för att
man ska komma ihåg dem. Efter
arbetstiden har hobbyerna och föreningsträffarna sina egna punkter
i kalendern, och ja, sedan är det ju
räkningarna som ska betalas förstås.

Allt är bokfört in i minsta detalj.
Och oj, vilket jobb det är att hålla
koll på allt.
Men nu är det sommar och sol.
Semestern nalkas och då ska vi
givetvis planera den med. Besök på
sommarstugan, sommarevenemang,
det ena med det femte. Och fritidssysslorna tar ju inte paus trots att
det är sommar.
Snart börjar det kännas som att vi
jobbar året runt utan att slappna av
över huvud taget.
Jag tycker kalendern är bra att ha.

Det har jag äntligen lärt mig efter en
lång tid utan en sådan.
Men det är måtta
med allt, tänker jag,
och under ledigheten lovar jag mig
själv och andra
att låta kalendern
vila, den med.

FREdRIk westblom

Träffa Vörås många duktiga författare
Vörå kommun har många
duktiga författare och på
lördag 9.7 under Vörådagsveckan har man en
unik möjlighet att träffa
flera av dem samlade på
ett och samma ställe!

Författarna har ett eget tält
på marknadsplatsen utanför
Kommungården och säljer och
signerar sina böcker kl. 10–14.
Författarna som deltar är:
Ann-Luise Bertell som skrivit bl.a. Heiman, Oma maa,
Ikävän jälkeen och Glöm
bort din saknad.
Lotta Frantz med romanen
Refuserad, Ann Holm-Mörn
med romanen Fabriken, Håkan Eklund som skrivit Samtal i gränsland och Innan spåren försvinner. Hanna Granqvist som skrivit barnboken
Tor och gråten, Ann-Helen
Attianese som gett ut många
böcker, senast diktsamlingen
Kursiv melankoli.
Nilla Kjellsdotter med
deckarna I rättvisans blod
och Flickan i Stenparken,
Britta Nygård med boken
Färdas Fälas, Margareta
Södergård, Alice Lillas och
Marianne Nordman som ligger bakom bl.a. Det var dans
bortom vägen och Scenen
är vår. Henna Johansdotter

som i höst kommer med sin
andra bok Sömnlandet, Lena

Lindgård med Ljuva känslor
i blomsterbutiken Fröken

Nybyggen och
renoveringar

www.maxmoskargard.fi
Hautanens fina certifierade matjord,
sand och kross i olika fraktioner

Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Flora och Lilian Sjölund
som skrivit Mamma, min

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

BEGRAVNINGSBYRÅ
Oravais-Vörå-Maxmo

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

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

syster och jag. Eventuellt deltar också Axel Åhman som

skrivit bl.a. novellsamlingen
Klein.

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

KOMMUNBLADET
onsdagen den 6 juli 2022

KBL

nr 6

Redaktion: 050-313 0762
Annonser: 7848 266
Frågor om utdelning och prenum.: 7848 200

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

För Dig som uppskattar kvalité!
Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tfn 040 648 4345
www.cityflorist.fi
Gilla oss för att inte gå miste om nyheter!

●

Årgång 37

SOMMARREA!!
Välkommen in o fynda

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

GULD OCH SILVER
BYT TILL KONTANTER ELLER KÖP DIN EGEN

SOMMARMARKNAD
vid kommungården i Vörå
Lör 9.7 kl. 10-15
Kom och låt oss värdera dina smycken gratis och förvandla
dem till pengar. Med flera års erfarenhet värderar vi även
ostämplade föremål.

Vörådagsparty
vid Norrvalla 8.7.2022

arty med Vöros
Kom på Vörådagsp
and och Sveriges
tåffast Rockabillyb
d:
tyngsta partyban
RBROR FLÄSK!
FA
VÖRJEANS och

Vi betalar värdet av dina ädelmetaller omedelbart
i kontanter eller som banköverföring!
Kom och köp guld- och
silvertackor från
kundservicebilen!
Silvertackor från 30€

www.byggakuten.fi

Åldersgräns 18 år.
Inträde 25 euro
Portarna öppnar kl. 20

(09) 512 7298
www.jalonom.fi

Folkhälsan Norrvalla
folkhalsannorrvalla

VINHA VIT 11,7 L

Semesterstängt
24.6.-19.7.2022

Lomalla

Vi betjänar igen
Palvelemme jälleen
20.7.

KOMPOSTTOALETT

590

00

SNABBKOMPOST

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

ULTRA CLASSIC 11,7 L VIT

10900
J Ä R N – R AU TA

7300

FALU RÖD 10 L

3500

RUSKAS RÖDFÄRG 10 L
STICKSPADE

49000 KULLA 2950

220 eco

Karitas Optik

10400

VALTTI TRÄOLJA 9 L

Oravais, tfn 357 5800

