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möte om vörå å. Översvämningar av Vörå å bör förhindras.
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nytt tak. Efter många år av vattenläckage har Centrumsko-

lan äntligen fått ett nytt tak. sidan 3
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Bygger snart på Nyåkern

z Kim Kattil och Andreas Jansson är barndomsvänner och ska hjälpa varandra med byggandet på Nyåkern.
De slog till och köpte var sin tomt när kommunen hade rabatterat priserna på Nyåkern. sidan 8

Besökscenter. ett unikt besökscenter
planeras vid oravaisfjärden av oravais och
Kimo bys skifteslag. sidan 4

lyckat café. Marja-lena södergård, Maryam roohani, rigmor söderberg och eva hietanen deltog i lyckat café i biblioteket. sidan 5

Förstagångsväljare. Victoria Öst
från Vörå får rösta för första gången. läs
mera om kommunalvalet på insidorna. sidan 6

2

onsdag 22 mars 2017

Vörå • Vöyri

Det viktiga
(linje)valet
z För första gången någonsin, åtminstone
lever jag i den tron, hålls ett kommunalval
på våren.
Det här sker söndagen den 9e april. Innan
det har förhandsröstningen skett mellan 29
mars och 4 april. I Vörå har vi sammanlagt 44
kandidater från fyra partier som tävlar om de
27 platserna i fullmäktige. Åldersstrukturen
bland kandidaterna är allt från 18 år upp till
81 år, men däremot är inte könsfördelningen
riktigt i balans i kommunen eftersom 12 av 44
kandidater är kvinnor.
Jag vill önska alla kandidater, oberoende
av parti, lycka till i valet! Redan genom att
kandidera visar ni att ni är beredda att ta ert
ansvar för utvecklingen i kommunen i framtiden.
Vad skall då det nya fullmäktige göra? Jag
blev nyligen ombedd att svara på några frågor som härrör sig till kommunalvalet och
framtidens kommuner. Det gällde mera ur
ett nationellt perspektiv och hur jag själv ser
på det. Först ombads jag ta ställning till en
bra kommunal beslutsfattare. Jag tycker det
är en lagspelare som är engagerad och påläst,
en som kan sin kommun och vet vad som är
viktigt för kommuninvånarna. Hen har en
förmåga att översätta det som händer på nationell nivå och kan se vad det betyder för
kommunen. Det är alltså en person som kan
se helheter och vet sin roll i helheten.
Om regeringens planer lyckas sker relativt stora förändringar i kommunerna i och
med att vården och landsbygdssidan flyttas
att administreras via landskapen. För Vörås
del innebär det att ungefär 200 personer
som idag får sin lön av oss får det av någon
annan. Vid sidan om vård- och landskapsreformen pågår ett arbete kring framtidens
kommuner.
Det sägs ofta att allt försvinner från kommunerna 2019 men jag anser kommunerna
visst har viktiga uppgifter också i framtiden.
Framtidens kommun har långt att göra med
skapande, det gäller såväl individen som
närsamhällets utveckling. I uppgiftspaletten
finns skola och dagvård, välfärdsfrämjandet,
delaktigheten, livskraften och sysselsättningen, utveckling av livsmiljö samt partnerskap,
bland annat med grannar, företag och föreningar.
Delaktigheten får en större roll i framtidens
kommuner, det vill säga att kommunerna
kommer närmare sina invånare. Det här gäl-

Tärkeät
(linja)vaalit

”

z Ensimmäistä kertaa koskaan, ainakin
uskoakseni, kuntavaalit pidetään keväällä.
Vaalipäivä on sunnuntaina 9. huhtikuuta.
Ennakkoäänestys järjestetään sitä ennen,
29. maaliskuuta – 4. huhtikuuta. Meillä
on Vöyrillä neljästä puolueesta yhteensä
44 ehdokasta, jotka kisaavat valtuuston 27
paikasta. Ehdokkaiden ikärakenne
vaihtelee 18 vuodesta 81 vuoteen, mutta sitä vastoin sukupuolijakauma ei ole kunnassamme kovin tasapainoinen,
sillä 44 ehdokkaasta 12 on
naisia.
ler kanske inte Vörå i första hand där
Haluan toivottaa kaikille
tröskeln mellan kommun och invåehdokkaille onnea vaaleihin,
nare är relativt låg men generellt tror
puolueesta riippumatta! Olette
jag - på längre sikt – att det blir mera
jo ehdokkuudellanne osoittabrukarperspektiv i beslutsfattandet i
neet olevanne valmiita
framtiden. Det här kan leda
kantamaan vastutill fler yngre beslutsfatuta kunnan ketare.
hittämisestä tuDet viktigaste under
levaisuudessa.
den kommande peMitä
uusi
rioden är att göra en
valtuusto sitten
långsikt plan på hur
tekee? Minua
vi vill forma kompyydettiin hilmunen i framtiden
jattain vastaa– vad som är viktigt
maan
pariin
för oss, vad är vår
kysymykseen,
nisch och var i ligjotka
liitger mervärdet för
tyivät kuntaatt kunna locka
vaaleihin
ja
till sig fler invånatulevaisuure och företag till
den
kuntiin.
kommunen.
Vi
Näkökulma oli
ska satsa mycket
pikemminkin
tid och tanke på
valtakunnallinen
utarbetande
av
ja liittyi omaan
kommunstrategin
käsitykseeni
och i det arbetet har
siitä. Ensin mifullmäktige en ytnua pyydettiin
terst central roll.
ottamaan
De beslut som fattas
kantaa, milunder den kommande
lainen hyvä
perioden återspeglas
kuntapäätsig nu i årtionde fram
täjä on. Minusta
över och kan också ses
hän on joukkuepelaaja,
som ett linjeval. Därför
sitoutunut ja läksynsä luär det synnerligen vikkenut, sellainen joka tuntee
tigt att du använder din
kuntansa ja tietää, mikä on
röst och röstar på den
kuntalaisille tärkeää. Hän
som du vill ska vara
Mikko ollikainen
pystyy tulkitsemaan valtamed och bygga upp
kommundirektör, kunnanjohtaja
kunnan tason tapahtumia
framtidens Vörå.

Jag vill önska alla kandidater,
oberoende av parti, lycka till
i valet! Redan genom att kandidera visar ni att ni är beredda
att ta ert ansvar för utvecklingen i kommunen.

Känner du
någon
på bilden?

Infokväll om vård- och
landskapsreformen i Vörå
z Även om lagen för landskapsreformen inte ännu
har godkänts av riksdagen
förbereds överföringen av
social- och hälsovården samt
landsbygdsförvaltningen till
landskapen febrilt. Österbotten är inget undantag.
Sedan hösten 2016 har
flertalet sektorvisa regionala
arbetsgrupper funderat hur
verksamheten kunde fungera
i framtiden i Österbotten och
förslag på detta torde komma
mot försommaren.
Innan det kommer förändringsledarna Göran Honga och
Jukka Kentala inom social- och
hälsovården och Varpu Raja-

z Detta är ett gammalt foto
från Vörå slöjdskola. Känner
ni någon på bilden så meddela gärna till margareta.
ehrman@gmail.com eller tel
050-5426729.
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ja näkemään niiden merkityksen kunnan
kannalta. Hän siis pystyy näkemään kokonaisuuksia ja tuntee oman roolinsa kokonaisuudessa.
Mikäli hallituksen suunnitelmat toteutuvat, kunnissa tapahtuu suhteellisen suuria
muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä maaseutuasioiden hallinnon siirtyessä
maakuntiin.
Vöyrin osalta se tarkoittaa, että noin 200
työntekijää, jotka nyt saavat palkkansa
meiltä, saavat sen jatkossa joltakin muulta.
Sote- ja maakuntauudistusten rinnalla työstetään tulevaisuuden kuntia.
Usein sanotaan, että kaikki katoaa kunnista v. 2019, mutta minusta kunnilla on
tärkeitä tehtäviä jatkossakin. Tulevaisuuden kunta liittyy pitkälti luomiseen, tämä
koskee niin yksilöä kuin lähiyhteisön kehitystäkin.
Tehtäväpalettiin sisältyvät koulu ja
päivähoito, hyvinvoinnin edistäminen,
osallisuus, elinvoima ja työllisyys, elinympäristön ja kumppanuuden kehittäminen muun muassa naapureiden, yritysten ja
yhdistysten kanssa.
Osallisuus saa merkittävämmän roolin
tulevaisuuden kunnissa eli kunnat siis tulevat lähemmäksi asukkaitaan. Tämä ei ehkä
ensi sijassa koske Vöyriä, jossa kunnan ja
kuntalaisten välinen kynnys on suhteellisen matala mutta yleisesti uskon – pitkällä
aikavälillä – että käyttäjänäkökulma näkyy
päätöksenteossa tulevaisuudessa enemmän. Se voi lisätä nuorempien päättäjien
määrää.
Tärkeintä tulevalla valtuustokaudella
on tehdä pitkäjänteinen suunnitelma siitä,
millaiseksi haluamme muovata tulevaisuuden kunnan – mikä on meille tärkeää, mikä
on erikoisalamme ja missä on lisäarvoa,
jotta voisimme houkutella kuntaa lisää
asukkaita ja yrityksiä.
Meidän on panostettava runsaasti aikaa
ja ajatusta kuntastrategian laaditaan, ja
valtuustolla on siinä työssä äärimmäisen
keskeinen rooli.
Tulevalla valtuustokaudella tehtävät
päätökset heijastuvat vuosikymmeniksi
eteenpäin, joten näitä vaaleja voidaan pitää myös linjavaaleina. Siksi on erittäin tärkeää, että käytät äänioikeuttasi ja äänestät
henkilöä, jonka haluat osallistuvan tulevaisuuden Vöyrin rakentamiseen.
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niemi inom de övriga delarna
i reformen att berätta om vad
reformen konkret går ut på och
hur planeringen går vidare.
Det här sker torsdagen
den 20 april då en informationskväll hålls på Norrvalla
i Vörå. Tillställningen börjar
kl 17.30 och är öppen för alla.
Träffen är avsedd för hela
Vasaregionen (Vörå-Malax)
och därav är det viktigt att du
som är intresserad anmäler
dig via länken https://www.
lyyti.in/Maakuntauudistuksen_infoilta_Voyri_7078/se
senast 12 april. Du kan också
anmäla dig innan 11 april till
växeln i Vörå kommun.

nästa nummer utkommer
26.4.2017
sista inlämningsdag för texter och bilder
12.4.2017
sista inlämningsdag för köpta annonser
21.4.2017

Infoilta maakuntauudistuksesta
Vöyrillä
Torstaina 20.huhtikuuta pide-
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Ännu återstår en del småfixande som kommer att utföras under våren och försommaren men i det stora hela är projektet avslutat.

Foto: alF Wiklund

Nu har Centrumskolan ett nytt och helt tak
Otaliga år av vattenläckage är äntligen slut.
Under hösten 2016 renoverades Centrumskolans tak.
Efter mångåriga problem så
togs ett snabbt beslutet om
takbyte våren 2016.
Tidtabellen var knapp så
planeringen inleddes omedelbart. Pålitliga samarbetsparter bidrog till att hand-

lingarna snabbt kunde sammanställas och upphandlingen vidtog.
Som vanligt var prisspannet ganska stort men det förmånligaste anbudet hade avgetts av en lokal entreprenör.
Arbetet inleddes så fort
nödvändiga beslut var tagna.
Entreprenören insåg allvaret
med den knappa tidtabellen och gick in för uppgiften

med stor iver. Skolan var i
användning under hela byggnadstiden vilket ytterligare
var en utmaning.
Arbetsplatsen begränsades med staket för att hålla
de små hjälpredorna på utsidan. Staket, tillsamman med
lärarnas insatser gjorde att
arbetet kunde utföras utan
tillbud. Under en stor del av

byggtiden kunde inte gymnastiksalen användas eftersom det vattenskadade innertaket samtidigt byttes ut.
Detta påverkade inte bara
skolans verksamhet utan
även den verksamhet som
sker på kvällstid i skolan,
även detta kunde användarna acceptera utan större
missnöjesyttringar.
I skrivande stund så spil-

ler regnet ner och ifall taket
inte hade förnyats så kan det
ifrågasättas om skolan hade
kunnat vara i användning
överhuvudtaget.
Ännu återstår en del småfixande som kommer att
utföras under våren och försommaren men i det stora
hela är projektet avslutat.
Avslutningsvis vill jag tacka
beslutsfattarna för att de in-

slyröjning eller muddring av Vörå å?
Sommaren 2004 var det
värst i modern tid men
det sker med jämna mellanrum, översvämningar
av Vörå å.
En del mindre och större åtgärder har gjorts under årens
lopp för att förebygga och
undvika
översvämningar
men det finns ännu mycket
att göra.
Efter översvämningarna
i augusti 2016 lämnade Rö-

kiö Biblioteksförening in en
skrivelse till kommunen med
förslag om åtgärder. Bland
annat lyfts slyröjning och
muddring som alternativ.
Åtgärder kan göras i etapper och olika omfattningar.
Det finns långt en enighet om
att något måste göras men
frågan är hur det skall förverkligas?
Därför bjuder Vörå kommun in markägare och övriga intresserade till ett diskus-

såg stundens allvar och beviljade medel för takbytet,
jag vill tacka alla som deltog
i det praktiska arbetet med
att genomföra takbytet och
så vill jag tacka lärare, elever
och övriga användare för den
förståelse och tålamod som
ni visade under projektets
genomförande.
Jan Östman,

teknisk chef i Vörå kommun

Foto: mikko ollikainen

sionstillfälle kring eventuella
åtgärder för förbättringen av
vattenflödet i Vörå å. Tillfället hålls torsdagen den 30
mars kl 14.00 i fullmäktigesalen i Vörå (Vöråvägen 18).
På plats är bland annat
ELY-centralens kontaktperson för Vörå å Petter Höglund, undertecknad och
sysselsättningskoordinator
Heidi Svartsjö.
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Vid Fjärdsändan i oravais är naturen vacker och havet nära inpå huvudvägen.

Foto: niklas karlström

Ett besökscenter format av lokalsamhället
Vid Oravaisfjärden är havet bara några meter från
riksväg 8 och på denna
natursköna plats planerar Oravais och Kimo bys
skifteslag att bygga ett
unikt besökscenter.
Detta ”Österbotten Visitors
Center” ska visa upp Österbottniska produkter och
aktiviteter. Samtidigt ska det
lyfta fram den lokala kulturhistorian och erbjuda aktiviteter av varierande slag.
I december i fjol anställdes
Roger Norrgård som projektledare för ett 12 månader
långt planeringsprojekt som
fått LEADER-finansiering
via Aktion Österbotten. Tre
månader in i projektet är planeringen i full gång.
Förutom att centret ska

erbjuda utmärkt service för
landsvägsresenärer ingår det
även i planerna att centret
borde betjäna lokalbefolkningen i Oravais och hela
Vörå kommun med omnejd.
Under årets två första månader ordnades en serie ”workshops” där lokalbefolkningen
gavs tillfälle att bidra med
sina planer för området och
sin kunskap. Många fina
och några smått galna idéer
har presenterats under dessa
kvällar i Centrumskolan, och
trots att alla idéer kanske inte
kan förverkligas inom en rimlig budget gav träffarna nyttig
feedback som vi tar med oss i
den fortsatta planeringen.
Bland annat blev det under
diskussionerna tydligt att det
fanns några idéer som dela-

des av många, till exempel
tanken att utrymmet måste
vara flexibelt, restaurangen
ska ha ett utbud som skiljer
sig från andra ställen och
att det måste finnas ett varierande utbud av varor och
tjänster. Deltagarna har även
delat med sig av nyttiga erfarenheter om mera praktiska
arrangemang som parkeringslösningar och möjliga
sätt att finansiera ett nybygge
av den här storleken. De som
är tillräckligt snabba kommer att kunna investera i
besökscentret. Skifteslagen
planerar att bilda ett fastighetsbolag och ser gärna att
lokala investerare deltar.
I dag (22.3 kl. 19.00 vid
Centrumskolan) ordnar projektet en företagarträff i samarbete med Vörå kommun.

Målsättningen är att centret
ska ha ett gediget utbud av
Österbottniska kvalitetsprodukter och tjänster. Genom
ett fungerande samarbete
med lokala aktörer kan vi
förhoppningsvis
uppfylla
denna målsättning.
Centret erbjuder ett tydligt
skyltfönster invid en väg med
hundratusentals resenärer
årligen, men på vilket sätt vill
lokala företagare ta vara på
den här möjligheten?
Planeringsprojektet
pågår till slutet av november
och tillsammans med alla
kommuninvånare hoppas vi
kunna skapa ett besökscenter som både blir ett populärt
stop för resenärer och en naturlig del av lokalsamhället.
RogeR NoRRgåRd,
projektledare.

Projektledare Roger Norrgård.

Foto: Privat

Paikallisyhteisön muovaama vierailukeskus
Meri on Oravaistenlahdella vain muutaman
metrin päässä valtatie
8:sta, ja Oravais och
Kimo Byars Skifteslag
-jakokunta suunnittelee
rakentavansa ainutlaatuisen vierailukeskuksen
tälle luonnonkauniille
paikalle.

Tämä ”Österbotten Visitors Center” esittelee pohjalaisia tuotteita ja toimintaa.
Tarkoituksena on samalla
tuoda esiin paikallista kulttuurihistoriaa ja tarjota monenlaista toimintaa ja tekemistä.
Roger Norrgård palkattiin
viime joulukuussa projektinjohtajaksi 12 kuukauden

mittaiseen suunnitteluhankkeeseen, joka on saanut
LEADER-rahoitusta Aktion
Österbottenin kautta.
Keskuksen tarkoituksena
on tarjota erinomaista palvelua valtatien matkailijoille,
mutta lisäksi suunnitelmissa
on Oravaisten ja koko Vöyrin ja lähiympäristön paikallisväestön palveleminen.

Tämän
vuoden
kahden
ensimmäisen
kuukauden
aikana järjestettiin ”työpajasarja”, jossa paikallisväestö
sai tilaisuuden tuoda esiin
aluetta koskevia omia suunnitelmiaan ja tietämystään.
Työpajoissa esiteltiin monia
hienoja ja muutamia hieman
hulluja ideoita, ja vaikka
kaikkia ideoita ei ehkä pysty-

tä toteuttamaan kohtuullisella budjetilla, tapaamiset antoivat hyödyllistä palautetta
jatkosuunnittelun hyväksi.
Riittävän nopeat voivat
lisäksi investoida vierailukeskukseen.
Jakokunta
suunnittelee
kiinteistöyhtiön perustamista ja toivoo
paikallisten sijoittajien osallistuvan siihen.

Suunnitteluhanke jatkuu
marraskuun loppuun, ja toivomme yhdessä kaikkien
kuntalaisten kanssa voivamme luoda vierailukeskuksen,
josta tulee matkailijoiden
suosima pysähdyspaikka ja
luonnollinen osa paikallisyhteisöä.

RogeR NoRRgåRd,
projektijohtaja
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Succé när Vörå bibliotek ordnade café
På alla hjärtans dag
ordnade biblioteket i
Vörå ett pop-up café som
var öppet för alla åldrar.
Cirka 60 personer deltog.
Röda Korset var också på
plats och gav information
om sin verksamhet.
Det fanns möjlighet att spela
sällskapsspel, bygga pussel
eller bara sitta och samtala
runt kaffeborden.
Vörårummet blev till ett
kreativt kaos där både barn
och vuxna pysslade tillsammans. Kvällen var mycket
lyckad och flera har gett positiv feedback och önskat att
vi ordnar liknande tillfällen
igen.
Åsa Broo har arbetat som
mångkulturell koordinator
för fredrikabiblioteken och
hon gav idén till evenemanget som ordnades på flera
bibliotek under namnet #viärvänner, #olemmeystäviä,
#wearefriends. Fredrika är
ett biblioteksnätverk i Österbotten för 11 kommuner med
svenska som majoritetsspråk.
Ett par veckor efter evenemanget fick vi understöd
av Svenska kulturfonden för
att kunna köpa bland annat
sällskapsspel och pussel till
samtliga bibliotek i kommunen. Materialet får användas
på biblioteken av alla som
vill. Röda Korset kommer
också att få nytta av spelen
och pusslen vid läxklubben

Madeléne Penttinen, Winnie Markén och Saga Markén.

Nathalie Nylund, arta roohani, Maryam roohani, Yosouf ghulamzada, abolfazl ghulamzada och Vinzent Nylund.

de ordnar varje vecka på huvudbiblioteket.
Aktiviteter som ordnas av
biblioteket kan du hitta på
Facebook, Instagram, Vörås
hemsida och på fredrikabib-

lioteken.fi (under länken bibliotek välj Vörå). Varmt välkommen till Vörå kommuns
bibliotek.

text & foto:
aNita PitKäKaNgaS

fatemeh Hosseini och reyhaneh Hosseini

Vörå Hemslöjd befrämjar
hantverkarkonsten

Pohjola-Norden i Vörå
verkar för samhörighet

z Vörå Hemslöjd är en ideell
förening vars syfte är att bevara och befrämja den genuina hantverkarkonsten inom
alla områden.
Ibland ordnar vi kurser av
olika slag och bland annat
under hela Vörådagsveckan
arrangeras olika hantverk
där man får se och lära sig.
Måndagar jämna veckor har
vi Minnenas Café för daglediga, där pratar vi om gamla
minnen och umgås och har
det trevligt kring kaffebordet.
Udda veckor kvällstid ordnar vi Virk&Stickcafé för
alla intresserade, nybörjare
som mer kunniga, lär oss det
vi inte kan och byter idéer o
mönster med varandra. Här
på våra träffar ryms alla med,
även icke medlemmar.
Är du intresserad av att bli
medlem ska du kontakta vår
ordförande Siv Backlund för
mera information. Vi håller
till i gamla BioAstra gården,
Vöråvägen 16 i Vörå.
Öppet tisdag till fredag
klockan 10-17 och lördag
klockan 10–13. Varmt välkommen in för en liten pratstund och bekanta dig med
vad vi har och vad vi sysslar
med. Vi finns även på sociala
medier så som Facebook.

z Pohjola-Norden i Vörå är,
som de flesta torde veta, en
förening som verkar för ökad
nordisk samhörighet.
Föreningen grundades 1949
och blev en av aktörerna i
vänortsringen Vörå- MoraGausdal och Vejen (Malt
herred).
Förutom att ordna egna
tillställningar, arrangera resor till vänorterna och delta
i träffarna, som ordnas vartannat år, fungerar föreningen
även som förmedlare av kontakter för lokala föreningar,
skolor och församlingar.
Vi gläder oss över att vi i februari kunde stöda en grupp
lever och lärare från Norrvalla folkhögskola vid deras
besök i Mora. I år står Vörå
värd för vänortsträffen 10–13
augusti och förutom orterna
i vänortsringen Vörå- MoraGausdal och Vejen kommer
även inbjudan att gå till Oravais vänorter Ånge i Sverige,
Malvik i Norge och Torma i
Estland.
Vi jobbar som bäst fullt
mot denna träff.
Vad är aktuellt just nu?
Föreningen har hållit sitt
årsmöte den 15 mars och då
fastställdes verksamheten
för 2017.
I övrigt har vi fått inbjudan till Nordensfest i Vasa

guNilla ViKluNd,

sekreterare på Vörå Hemslöjd.

Förening. Vill du presentera din förening här? sänd in din text, max
1500 tecken (svenska/finska och eventuellt en bild), till kommunbladet@vora.fi eller kontakta oss på telefon 06-382 1111.

den 17 mars för att högtidlighålla att Österbottens Pohjola-Norden distrikts verksamhet upphör. Veckan därefter inbjuds vi till Nordiska
veckan i Vasa 20-24 mars
med många intressanta programinslag.
Vi framhåller gärna att på
avslutningsdagen kommer
Vöråtjejen Maria Hagberg
att berätta om sin kontakt

med det danska språket.
Under Vörådagarna hör
det till att Pohjola-Norden
går i Langradin och vi kommer även att ha en egen
info-punkt för att närmare
visa vilka möjligheter som
ges genom den nordiska
vänortsrörelsen, mera då
om Vänortsträffen i augusti.
Kurt Söderberg

Yhdistys. Haluatko esitellä tässä yhdistystäsi? Lähetä tekstisi, enintään
1500 merkkiä (suomeksi/ruotsiksi plus mahd. kuva) osoitteeseen kommunbladet@vora.fi tai ota yhteyttä meihin puhelimitse 06–382 1111.

6

onsdag 22 mars 2017

ANNONSERA
I KOMMUNBLADET
100 årsmiddag

Lokaltidning
för Vörå
Välkommen på tidsenlig

KBL

Prenumererad till alla hushåll
i Vörå kommun.
Utkommer 8 nummer 2017.

Nykarleby

Uusikaarlepyy

Viktigt att
få sin röst
hörd som
ung väljare

Per-Olof Sten 06-7848 398, 050-520 5390
per-olof.sten@hssmedia.fi
12:00-14:00, lö 25.3.17.

Vöyrin
paikallislehti
vid Rökiö
skola

Tilattu joka talouteen Vöyrin kunnassa.
Ilmestyy 8 kertaa 2017.

2017

VÖRÅ
å
Vöyri

VASA
Vaasa

Gärna tidsenlig klädsel!
MEDIEKORT • MEDIAKORTTI
Alla med!
Adress/osoite:
Hälsar
styrelsen!
KOMMUNBLADET 4H KOMMUNBLADET/KUNNALLISUUTISET

VÅRNYHETER !

Redaktionellt material:
050-313 0762
Felix Rantschukoff
växel 06-382 1111
Vörå kommun
kommunbladet@vora.fi

PB/PL 52, 65101 Vasa/Vaasa
Anmälning senast
23.3 till
Annonspris • Ilmoitushinnat:
william.ronn@fs4h.fi/
Exempel på olika storlekar och pris enligt modulantal.
050-434Fullständig
6040. tabell på sid 2.
Kokoesimerkkejä moduulien lukumäärän mukaan. Täydellinen hinnasto s. 2.

Annonser:
06-7848 398, 050-520 5390
Per-Olof Sten
per-olof.sten@hssmedia.fi

OBS! Märk annonsmaterialet med ”KOMMUNBLADET”

ANNONSMATERIAL: material@ot.fi

KBL TEXT- OCH ANNONSTIDTABELL
KBL TEKSTIEN JA ILMOITUSTEN JÄTTÖAJAT

Blickhörna
Otsikkoilmoitus:

11

Första sidan/etusivu:
56 mm x 30 mm

23

39 x 42 mm

79 €

12

Sista sidan/takasivu:
82 mm x 42 mm

82 x 134 mm

111 €

Förmånligaste
1.2
10.2
15.2
priset
på
8.3
17.3
22.3
11 .................... 50,00
12.4
21.4
26.4
12/21 ............. 100,00
fönster
och ..... 300,00
23/32/42
31.5
9.6
14.6
34/62 ........... 600,00
23.8
1.9
6.9
dörrar!
27.9
6.10
11.10
25.10
3.11
8.11
Boka
gratis
22.11
1.12
5.12
mätning
Den som fyller 18 år seKUNNALLISUUTISET
VÄLKOMMEN!
nast på valdagen den 9:e
och offert!
Publiceringsdag
/Ilmestymispäivät

Deadline
texter/tekstit

Deadline annonser/
ilmoitukset

39 x 88 mm

Modulpris t.ex:
Moduulihinnat
esim:

21

32

82 x 42 mm

125 x 88 mm

+ 24% moms/alv

MODULHÖJDER
moduulikorkeudet:

34

125 x 180
mm

42, 65, 88, 111, 125,
134, 157, 180, 204,
227, 250, 273
eller/tai 365 mm.

Toimituksellinen aineisto:
Felix Rantschukoff
050-313 0762
Vöyrin kunta
vaihde 06-382 1111
kommunbladet@vora.fi

SPALTBREDD
palstaleveys:

32

125 x 88

mm
april i år har rätt att rösta
62Victoria
254 x 88
i
kommunalvalet.
Se
närmare
på
mm
Ilmoitukset
398, 050-520 5390
Per-Olof Sten
Öst från Vörå är en av de
www.exellent.fi
Vöråvägen 34, 06-7848
66600 Vörå
per-olof.sten@hssmedia.fi
som får rösta för första
 383 0941
Spaltantal/palstamäärä ........... 6
Sidhöjd/korkeus
........... 365 mm
ILMOITUSAINEISTO: material@ot.fi
Tel. 040 0340
093
gången det här året.
Öppet: onsdagar 9–18, övriga
UTGIVARE/JULKAISIJA:
HSS MEDIA AB Karlebyvägen 115 Tryckeri/kirjapaino: Botnia Print
vardagar 9–17, lördagar 9–14.
– Det känns bra att få vara
med och påverka. Det är viktigt att ens åsikter blir hörda,
Byahjälp Finland Ab/
säger Öst.
Hon studerar sitt andra
Suomen Kyläavustajat Oy
år till närvårdare i Vasa. Öst
tycker om att följa med den
Behöver du hjälp? Ring! 050-410 9905
kommunala politiken och det
Tarvitsetko apua? Soita!
svenska språkets ställning är
vad hon bryr sig mest om.
– Nu har jag chansen att ge
www.facebook.com/Byahjalp
min
röst på en kandidat som
byahjalp@gmail.com
står för samma värderingar
som jag.
Öst har inte bestämt sig
för någon viss kandidat men
hennes val kommer troligtvis
falla på en kandidat som ställer upp från Svenska Folkpartiet. Hon brukar följa med
besluten som tas i kommunen
Kommunalval 2017 –
och bland annat sammanslagKuntavaalit 2017
ningar av skolor intresserar
henne.
Kandidater – Ehdokkaat
Öst bor på internat i Vasa
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
där hon studerar. För att kun2 Asplund, Johan, företagare
na rösta ska den aktuella kom3 Backlund, Harry, företagare, pensionär
munen vara ens hemkommun
4 Backman, Gustav, chaufför
sedan minst 51 dagar före val5 Backull, Ann-Britt, företagshälsovårdare
dagen. Östs hemkommun är
6 Bengts, Fredrik, församlingsmästare

1
2
3
4
5
6

sp/p
sp/p
sp/p
sp/p
sp/p
sp/p

.............. 39
.............. 82
............ 125
........... 168
............ 211
.......... 254

mm
mm
mm
mm
mm
mm

HUOM! Ilmoitusmateriaaliin merkintä
”KUNNALLISUUTISET”

7 Bergman, Ove, arbetsledare
8 Björklund, Roy, pensionär
9 Blom, Christian, chaufför
10 Bystedt, Rainer, företagare
11 Eklund, Karl, pensionär
12 Engström, Kjell, företagare
13 Gammelgård, Andreas, ingenjör, lärare
14 Gashi, Raymond, studerande
15 Hannus, Sigfrid, brandmästare
16 Heir, Kjell, förvaltningschef
17 Ihamäki, Elina, företagare, utbildare
18 Jåfs, Rune, elektriker
19 Kastus, Hannah, lantbrukare
20 Kullas, Micaela, skolgångsbiträde
21 Käcko-Englund, Anna, ansvarig handledare, socionom
22 Liljeström, Erik, kommunalråd
23 Lindqvist, Madelene, agrolog
24 Markén, Martin, bonde
25 Nikkari-Östman, Leena, merkonom
26 Ohlis, Karita, laboratorieskötare, akupunktör,
labhoitaja, akupunktiohoitaja
27 Ohlis, Victor, verksamhetsutvecklare,
toiminnankehittäjä
28 Pärus, Kenneth, jordbrukare, häradsdomare
29 Sippus, Leif, företagare
30 Skarper, Johanna, politices kandidat
31 Småros, Fredrik, husbyggare, jordbrukare
32 Staffas, Joni, agrolog
33 Staritsyn, Alexander, general manager, sales
34 Viitanen, Annica, seminolog, socionomstuderande
35 Westerlund, Göran, ekonom, pensionär
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
36 Eriksson, Mats, receptionist
37 Friman, Robert, byggnadsarbetare
38 Holmblad, Ann-Louise, serviceledare
39 Hotta, Markus, kock, processkötare
40 Nordqvist, Margaretha, sångpedagog, producent
41 Vuorinen, Jukka, yrittäjä
42 Wallin, Lars, pensionär
43 Åström, Tom, chaufför
Samlingspartiet r.p. / Kansallinen Kokoomus r.p.
44 Laaja, Kaj, teletekniker
Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
45 Saloranta, Allan, kunnossapitomies

www.vora.fi

www.voyri.fi

Vörå och hon har inte tänkt
skriva in sig i exempelvis Vasa
kommun fast hon bor där.
– Jag känner inget behov av
att skriva in mig någon annanstans. Det är Vörå som engagerar mig.
I hennes umgängeskrets är
politik inte något som är av
något större intresse. Öst säger däremot att hennes intresse påverkats av hennes syster.
Hon sitter i ungdomsrådet i
Vörå, en påverkansgrupp för
unga.
– Det är bra när det är så
stor variation bland valkandidaterna. Det finns såväl unga
som äldre som ställer upp
vilket gör att man kan hitta
någon som känns rätt för en
själv.
Kan du tänka dig att ställa
upp själv?
– Det beror på var jag befinner mig i framtiden. Det är
svårt att säga. Det skulle vara
intressant att påverka ännu
mera.
TexT & foTo:
felix RanTschukoff

förstagångsväljaren Victoria
Öst studerar och bor i Vasa
men vill rösta i Vörå. Det är
Vörå som engagerar mig.
säger hon.

kommunvalet 2017
Kommunalvalet står inför
dörren och vi ska välja
de politiker som vi vill
att ska leda kommunens
verksamhet de kommande fyra åren.
Åren är speciellt intressanta
i eftersom det är kommande
fullmäktige som ska vara
med och bygga den nya kommunen under och efter regeringens stora reformer.
I och med att vi har en ny
kommunallag har en ändring skett gällande valets
tidpunkt. Fullmäktiges mandatperiod börjar från 1.6.2017
och sträcker sig till 31.5.2021
och det gör att kommunalval
hålls på våren.
I Vörå har fyra partier
ställt upp 44 kandidater som

du kan välja mellan till fullmäktiges 27 platser. Det finns
flera möjligheter att rösta och
jag ska närmare presentera
alternativen.
Du kan rösta på förhand
under tiden 29.3–4.4.2017.
Förhandsröstning i kommunen sker vid kommungården
i Vörå, förvaltningshuset i
Oravais och vid biblioteket i
Maxmo.
Du kan även rösta på förhand på alla de ställen där
förhandsröstning anordnas
i Finland. Med andra ord så
är det ingen skillnad om du
röstar i Vasa, Kuopio eller
Utsjoki. Huvudsaken är att
du kan bestyrka din identitet.
På varje förhandsröstningsställe i landet finns uppgifter
om vilka kandidater som är

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto
Telefontid vardagar kl. 8-9 – Puh.aika arkisin klo 8-9

040-502 6022

uppställda i Vörå kommun.
Om du är utomlands under tiden för valet, är det också möjligt att rösta. På finska
ambassader ordnas röstning
under tiden 29.3-1.4.2017.
Dessa röster sänds sedan till
den kommun dit de hör. Var
du kan rösta i utlandet hittar
du på Justitieministeriets valwebbplats vaalit.fi.
Röstning på anstalt. Om
du bor på äldreomsorgens
anstalt eller ligger på hälsovårdscentralens bäddavdelning får du en möjlighet att
rösta. Tidpunkten är under
tiden för förhandsröstningen
och informeras skilt på respektive anstalt.
Röstning hemma. Om du
bor hemma, men din rörelseeller funktionsförmåga är så

begränsad att du utan oskäliga svårigheter kan ta dig
till röstnings- eller förhandsröstningsstället, kan du även
rösta i val. Har du en närståendevårdare kan hen rösta
samtidigt som valfunktionären kommer hem till dig.
För att få rösta hemma ska
man anmäla det till kommunen senast 28.3.2017 kl. 16.00.
Anmälan görs till kommunens växel 382 1111.
Att rösta på valdagen är
fortsättningsvis det vanligaste sättet att rösta. Valdagen är
9.4.2017 och då kan du rösta
på det för dig anvisade röstningsstället mellan kl. 9–20.
Till sist, kom ihåg att ta
identitetshandlingar med dig!
Tom holTTi,

centralvalnämndens sekreterare

A-bygg U. Ahlbäck
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi
www.a-byggahlback.fi
0500-362422
VTT
ad
er
ifi
cert
Kakel och golv

-40%inkeBadrumsrenoveringar
rs Parkettläggningar

på kakel och kl
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Kommunalval 2017
Förhandsröstning 29.3-4.4.2017
Kommungården i Vörå
29–31 mars kl. 9–16
Vöråvägen 18
1–2 april kl. 10–13
3 april kl. 9–18
4 april kl. 9–16
Förvaltningshuset i Oravais 29–31 mars kl. 9–16
Öurvägen 31
1 april kl. 10–13
3 april kl. 9–18
4 april kl. 9–16
Maxmo bibliotek
29 mars kl. 10–16
Maxmovägen 243 A
31 mars kl. 10-16
3 april kl. 12-17
4 april kl. 14–19
Röstning på anstalterna Tallmo, Kastusgården, Marielund,
Solrosen-Prästkragen, Gullvivan, Solängen och hvc:s
bäddavdelning kungörs och förrättas skilt på anstalten.
Hemmaröstning
En röstberättigad får förhandsrösta hemma om den röstandes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att
han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till
förhandsröstnings- eller röstningsstället.
Även närståendevårdare för den som har rätt att rösta
hemma kan rösta samtidigt som den som vårdas om gällande avtal om vård finns med kommunen, om man bor i
samma hushåll och är röstberättigad i samma kommun.
Du som önskar rösta hemma ska anmäla dig till centralvalnämnden på fastställd blankett eller per telefon, 382
1111, senast tisdag 28.3.2017 kl. 16.00.
Röstning på valdagen 9.4.2017
Valförrättningen börjar kl. 9 och avslutas kl. 20.
I kommunen finns följande röstningsområden och röstningsställen:
001
Rejpelt
Rejpeltvägen 319
002
Vörå centrum
Vöråvägen 3
003
Rökiö
Lotlaxvägen 7
004
Karvsor
Vöråvägen 1417
005
Pettersbacka
Kaurajärvivägen 1944
006
Maxmo fastland
Tottesund 364
007
Maxmo skärgård
Salmonvägen 21
008
Oravais centrum
Skolvägen 39
009
Kimo
Kimovägen 715
Centralvalnämnden

www.vora.fi

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017
Kuntavaalit ovat ovella,
ja meidän tulee nyt valita
poliitikot, joiden haluamme johtavan kunnan
toimintaa seuraavat neljä
vuotta.
Nämä vuodet ovat erityisen kiinnostavia, koska uusi
valtuusto osallistuu uuden
kunnan rakentamiseen hallituksen suurten uudistusten
aikana ja niiden jälkeen.
Vaalien ajankohta on muuttunut uuden kuntalain
myötä. Valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2021, jonka vuoksi
kuntavaalit järjestetään nyt
keväällä.
Neljä puoluetta on asettanut Vöyrillä 44 ehdokasta,
joista valitaan valtuuston 27

jäsentä. Äänestämiseen on
useita mahdollisuuksia, ja
esittelen tässä lähemmin eri
vaihtoehdot.
Voit äänestää ennakkoon
ajalla 29.3.–4.4.2017. Vöyrillä
ennakkoäänestys tapahtuu
Vöyrin kunnantalolla, Oravaisten hallintotalolla ja
Maksamaan kirjastossa.
Voit äänestää ennakkoon
myös Suomen kaikissa muissa
ennakkoäänestyspaikoissa. Voit toisin sanoen
äänestää yhtä lailla Vaasassa, Kuopiossa tai Utsjoella.
Pääasia on, että pystyt todistamaan henkilöllisyytesi. Suomen jokaisessa ennakkoäänestyspaikassa on tiedot Vöyrin kuntavaaliehdokkaista.
Jos olet ulkomailla vaalien
aikana, voit siitä huolimatta

äänestää. Suomen lähetystöissä järjestetään äänestys
29.3.–1.4.2017. Nämä äänet lähetetään siihen kuntaan, johon ne kuuluvat. Ulkomailla
sijaitsevat
äänestyspaikat
löytyvät oikeusministeriön
vaaliverkkosivuilta vaalit.fi.
Äänestys laitoksessa. Jos
asut vanhustenhuollon laitoksessa tai olet hoidossa
terveyskeskuksen vuodeosastolla, sinulle järjestetään
äänestysmahdollisuus. Äänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen
ajankohtana,
ja siitä tiedotetaan erikseen
kussakin laitoksessa.
Kotiäänestys. Jos asut kotona mutta kykysi liikkua ja
toimia on siinä määrin rajoittunut ettet pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan

PÅSKSTÄDNING
Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Boka din påskstädning nu
så får du njuta av påskstämningen litet längre!

Ring 050 587 5306

CHRISTINAS
STÄDTJÄNST

ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voit siltii äänestää vaaleissa. Jos sinulla on omaishoitaja, hänkin voi äänestää
samaan aikaan vaalitoimitsijan tullessa kotiisi.
Jotta kotiäänestys voidaan järjestää, siitä tulee
ilmoittaa kuntaan viimeistään 28.3.2017 klo 16.00.
Ilmoittautuminen tehdään
kunnan puhelinvaihteeseen
382 1111.
Vaalipäivänä
äänestäminen on edelleen yleisin
äänestystapa. Vaalipäivä on
9.4.2017, ja silloin voit äänestää sinulle osoitetussa äänestyspaikassa klo 9–20.
Muista ottaa mukaasi todiste henkilöllisyydestäsi!
Tom HolTTi,

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Jöralan ym. kylien
jakokunnan yhteismaiden osakkaat

kutsutaan varsinaiseen OSAKASKOKOUKSEEN joka
pidetään torstaina 6.4. klo
19
City Cafén tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 9:ssä mainitut asiat.
Vöyri 6.3.2017
Toimitsijat

Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017
Vöyrin kunnantalo
29.–31. maaliskuuta klo 9–16
Vöyrintie 18
1.–2. huhtikuuta klo 10–13
3. huhtikuuta klo 9–18
4. huhtikuuta klo 9–16
Oravaisten hallintotalo
29.–31. maaliskuuta klo 9–16
Öurintie 31
1. huhtikuuta klo 10–13
3. huhtikuuta klo 9–18
4. huhtikuuta klo 9–16
Maksamaan kirjasto
29. maaliskuuta klo 10–16
Maksamaantie 243 A
31. maaliskuuta klo 10–16
3. huhtikuuta klo 12–17
4. huhtikuuta klo 14–19
Tallmon, Kastusgårdenin, Marielundin, Solrosen-Prästkragenin, Gullvivanin, Solängenin ja terveyskeskuksen vuodeosaston ennakkoäänestyksestä kuulutetaan erikseen ja
se toimitetaan erikseen hoitolaitoksissa.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyseikä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan.
Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.
Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle siihen tarkoitetulla lomakkeella tai puhelimitse, 382 1111, viimeistään tiistaina
28.3.2017 klo 16.00.
Vaalipäivän äänestys 9.4.2017
Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20.
Kunnassa on seuraavat äänestysalueet ja äänestyspaikat:
001
Rekipelto
Rekipellontie 319
002
Vöyrin keskusta
Vöyrintie 3
003
Rökiö
Lotlaxintie 7
004
Karvsor
Vöyrintie 1417
005
Petterinmäki
Kaurajärventie 1944
006
Maksamaan mannerosa Tottesund 364
007
Maksamaan saaristo
Salmontie 21
008
Oravaisten keskusta
Koulutie 39
009
Kimo
Kimontie 715
Keskusvaalilautakunta

www.voyri.fi
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Nyåkern bjuder på en gem
Kim Kattil och Andreas
Jansson är barndomsvänner. Inom en snar
framtid bygger de båda
hus nära varandra på
Nyåkern.
I samband med att kommunen hade rabatterat pris på
tomter på Nyåkern passade
ett par gamla goda vänner
på att slå till. De bodde nära
varandra från förr, men snart
har de en gemensam framtid
med deras familjer på samma
område.
– Jag var fadder åt Andreas
i lågstadiet och våra föräldrars sommarstugor ligger
nära varandra. Vi har alltid
hjälpt och stöttat varandra.
Vi vill att våra barn ska få
cykla till sina kusiner för att
leka med varandra, säger
Kattil.
Kattils sambo Anette Ekholm och Janssons fru Susanne Jansson är syskon. De
valde båda att flytta till Vörå
från Sundom i Vasa. Det är
något som Kattil är glad för.
– De gjorde ett klokt beslut. Vi kommer att hjälpa
varandra när byggandet ska
börja. Vi ställer upp för varandra inom släkten.
De har planerat att husen
ska stå färdiga i slutet av sommaren år 2018. Men tomterna
ska ännu röjas på såväl sten
som stubbe. Det kan vara
svårt att planera exakt när
ett hus ska bli klart. Det Kattil och Jansson har kunnat
planera hittills är hurudan
planlösning de vill ha. De har
båda samma smak och bestämde sig för att bygga hus
med ett plan.
– Man måste tänka längre
framåt. När barnen blivit
vuxna och det bara är två
kvar i huset är det bra om
huset inte känns för stort.
Dessutom kan det vara bra
att tänka på att man inte är
lika rörlig när man är gammal, säger Jansson.
Enligt Jansson var det rabatterade priset på tomterna
det som avgjorde beslutet. Tidigare hade utbudet av tomter nära Vörå centrum varit
litet. Han ville ha en tomt
med tillräckligt stor tomt
som hade nära tillgång till all
service.
– När jag såg området så
tänkte jag: om jag bygger ett
nytt hus så ska jag bygga det
här. Vi är båda relativt unga
och det då är det en bra tid

z TÄNK PÅ ATT:

• Att tänka på inför husbygge
• Ta kontakt med byggnadsinspektionen i kommunen
ifall du är osäker.
• Vid Paikkatietoikkuna.
fi kan man se fastigheters
rågränser, generalplaner och
fastighetsnummer.
• Hör med tekniska sektorn angående vatten- och
avloppsanslutningar.
• Räkna med ungefär tre
månader innan byggandet
kan starta.
• Om bygget gäller ett nybygge ska tomten vara minst
2 000 kvadratmeter.
• Det kan vara bra att höra
med el- och telefonbolag för
att vara på den säkra sidan.

att bygga. Då har man energin att bygga och tiden på sig
att betala bort lånen, säger
Jansson.
Kattil och Jansson bor
båda som bäst i hus som de
renoverat. Om man vill ha ett
hus i äldre stil är renovering
ett naturligt alternativ. Men
det kommer med sina små
problem. Ett äldre hus kräver
att det uppehålls och mindre
renoveringar är en vanlig del
av husägandet.
När man bygger ett nytt
hus kan man däremot räkna
med att större renoveringar
krävs först efter flera år.
Äldre hus kan kräva större
grundrenoveringar av till exempel vattenledningar och
tak. Dessutom är de flesta
modernare hus utrustade
med bättre isolering och andra effektiva energilösningar.
Kattil börjar att skratta när
han kommer att tänka på vad
de kommer att sakna.
– Det enda jag tror min
sambo kommer att sakna
mest är vedpannan.
De kommer båda däremot
att lägga in vedeldad spis i de
nya husen.
– Nytt är alltid nytt och det
kan man inte undvika, säger
Jansson.
tEXt & FOtO:
FEliX RantschukOFF

kim kattil och andreas Jansson vill att deras familjer
ska bo nära varandra. Därför
valde de att köpa tomter på
nyåkern.

NYA PARHUS

• Markvibratorer • Pikmaskiner
• Jordfräs • Borrhammare
• Betongslipmaskiner
• Weideman minilastare
• Stubbfräsning • Dino Skylift, m.m.

i Kvevlax centrum

Knektvägen
• Kök i gammal stil
(helträskåp)
• Innertrappor
• Best. arbeten, m.m.
Vörå Snickeritjänst
tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

61m2/lägenhet
Inflyttningsklara våren 2017
Ring! Maria 050 359 2268
Göran 050 313 0680

www.heikius.fi
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mensam framtid
tävlingen samlade tretton finskspråkiga och fyra svenskspråkiga gymnasiestuderande. Raymond Gashi, tredje från
vänster, vann tävlingen.
Foto: BarBara strand-Blomström

Raymond Gashi
höll övertygande
tal och vann pris
Det österbottniska
Lionsdistriktet 107-O
ordnade en retoriktävling
i Karleby den 17 januari
på Kokkolan suomalainen
lukio. Vinnaren blev Raymond Gashi från Oravais.
Tävlingen var ett samarbete
mellan finskspråkiga och
svenskspråkiga Lionsklubbar och gymnasier i området
som sträcker sig från Vörå i
söder till Kalajoki i norr och
Perho inåt landet.
Varje gymnasium fick utse
en tävlande som skulle förbereda att hålla tre till fem
minuter långt tal om ett aktuellt ämne. Tävlingen samlade
tretton finskspråkiga och
fyra svenskspråkiga gymnasiestuderande. De tävlade
mot varandra inom den egna
språkgruppen och inför publik.
Den svenskspråkiga domarjuryn bestod av Ulla
Granfors, modersmålslektor
och rektor för Vasa övningsskola, Yvonne Häggblom,
pensionerad modersmålslärare och Rafael Frans, regissör och konsult.
Abiturient Raymond Gashi
från Vörå samgymnasium,
hemmahörande i Oravais,
höll ett övertygande tal under rubriken Ung i politiken.
Han förde fram tesen att
unga borde engagera sig tidigt – gärna i tjugoårsåldern
– i politiskt och samhälleligt
arbete. Medelåldern i våra

VI HAR DÄCK
I ALLA
PRISKLASSER
OCH ETT STORT
NYHET! Egen
URVAL AV
tillverkad grillkol.
ALUMINIUMRING!
FÄLGAR
ww

w.t m n e t .f i

TESTSUCCÉ TM 5/2015
“Goodyears rullmotstånd är
lägst i test och dessutom
är däcket otroligt tyst”.
TM 5/2015

VI HAR DÄCK

SERVICE
KE-TRADING
MAXMO
Tel. 0500-362 814

www.serviceke-trading.com

Vi avslutar
vår verksamhet!

City Florist avslutar sin verksamhet i Vörå
den 30.6.2017.
Vi inleder omgående slutförsäljning
av present- och inredningsartiklar.
Blomsterförsäljningen fungerar normalt fram till den 30.6
och berörs inte av slutförsäljningen.
Vörå Begravningsbyrås verksamhet berörs inte och fortsätter
oförändrad, liksom City Florists verksamhet i Nykarleby samt
Nykarleby Begravningsbyrås verksamhet.

Vöråvägen 23, 66600 VÖRÅ
06-3833 013
www.cityflorist.fi

kommunala organ och särskilt i riksdag och regering är
över femtio år. Femtioplussare tar ställning till frågor
som rör barn och unga människor, till exempel skola och
studier.
Vilka har de senaste erfarenheterna av att gå i skola?
Jo, de unga. Därför borde deras röster och åsikter oftare
höras. Dessutom har unga
ny och uppdaterad kunskap
medan det kan vara många
årtionden sedan äldre politiker gick i skola eller studerade.
Gashi anser att både äldre
och unga behövs i dagens
samhällsarbete. De äldre har
viktig erfarenhet och många
kontakter. Men de unga har
annan och nyare kunskap –
därför borde ett samarbete
oftare ordnas och i förlängning vara något positivt för
alla. Tillsammans blir förmågan större. Helt enkelt: flera
unga in i politiken nu!
Juryn bedömde enhälligt
Raymond Gashis föredrag
som det bästa med en tydlig
och övertygande argumentation.
De underströk också att
här talade en blivande politiker. Därmed vann Gashi första pris i Lions retoriktävling
som bestod av diplom och
penningspris på 500 euro.
Text: Barbara StrandBlomström, Lektor i modersmål och litteratur
Felix RantschukoFF

Mottagning av
rivningsvirke
Lava på gården
Alltid öppet

Byggmaskinuthyrning
Ring på förhand!
AB

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

Går du i
uterumsdrömmar?
Ring och boka
gratis planering
och offert!
www.exellent.fi
Oravais 0400 340 093
Karlebyvägen 115
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Tillbyggnad av Tallmo vårdcenter/Rosengården
Planeringen av Tallmo
vårdcenter/Rosengårdens tillbyggnad inleddes
2015 och resulterade
småningom i de handlingar som låg till grund
för upphandlingen som
avslutades i slutet av juli.
I planeringsprocessen deltog
representanter för användarna, politikerna och tekniska
avdelningen. I det stora hela
var enigheten god under planeringsprocessen vilket torde
borga för att den dag byggnaden tas i användningen så är
den en funktionell sådan.
Inledningsvis var tanken
att bygganden skulle bestå av
8 patientrum men under resans gång utökades antalet till
10. Byggnadens våningsyta är
427, 5 m2 och med en volym på
1710 m3.
Tomtens höjdförhållanden
vållade ett visst huvudbry men
efter utförda markarbeten och
justeringar av omkringliggande vägars balanslinjer föll
bitarna på plats. Som dragare

tomtens höjdförhållanden vållade ett visst huvudbry men efter utförda markarbeten och justeringar av omkringliggande vägars balanslinjer föll bitarna på plats.
Foto: Johan strand

av projektet kunde jag andas
ut, till den delen åtminstone.

Det egentliga arbetet med
tillbyggnaden av Tallmo vård-

center/Rosengården inleddes
tidigt på hösten 2016. Vädret

var på byggarnas sida, grundarbetet, stomarbetet och takar-

betet kunde till stora delar utföras under goda förhållanden.
Gjutningsarbetena påskyndades för att betongen skall få
den torktid som krävs innan
arbetet med golvmaterialen
inleds. Byggnaden har försetts
med sprinkler som en direkt
fortsättning på det system som
finns i resten av Tallmo vårdcenter.
Varje lägenhet har eget
badrum med speciellt anpassad inredning för det klientel
som småningom kommer
att flytta in. I övrigt består
tillbyggnaden av dagsal/
matsal, kansli, förråd, sköljrum och de ofrånkomliga
korridorerna. Just nu sjuder
arbetsplatsen av aktivitet,
alla inblandade gör sitt så att
slutdatumet skall hålla.
Om inget oförutsett inträffar så skall byggnaden
överlämnas åt beställaren
30.04.2017. Därefter skall den
möbleras och göras så trevlig
som möjlig innan klienterna
flyttar in.
Jan Östman,

teknisk chef i Vörå kommun

#mittvörå
Vackra Vörå i vinterskrud. Under vintern har flera inlägg laddats upp på Instagram där man kan se Vörå visa upp sina vackraste vintersidor. här är ett litet axplock av de bilder som sänts in. det publiceras fortsättningsvis foton från #mittvörå på kommunens webbplats. det
förutsätter att fotona är kvadratiska och att du har ett öppet instagram-konto.

@1975anita2013

@jhannahag

@challun

@rasmusbokull

@lindaslantliga

@boij93

@lisen_helena

@ talamodscarina

@1975anita2013.JPG
@nitajosefina

@sandasmarcus

@paxholmjuss

@barbro_finland
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NÄRA DIG I VÖRÅ
LÄHELLÄ SINUA VÖYRISSÄ
KOMMUNALVALET • KUNTAVAALIT 9.4.2017
FÖRHANDSRÖSTNING 29.3–4.4 • ENNAKKOÄÄNESTYS 29.3.–4.4.

2
JOHAN ASPLUND

3
HARRY BACKLUND

Företagare
Yrittäjä

ROY BJÖRKLUND

9

14
RAYMOND GASHI

15

20
MICAELA KULLAS

21

26
KARITA OHLIS

27

33
ALEXANDER STARITSYN
General Manager, Sales

ANNICA VIITANEN
Seminolog
Seminologi

24

29

34

Lantbrukare
Maanviljelijä

25
LEENA NIKKARI-ÖSTMAN

Bonde
Maanviljelijä

Merkonom
Merkonomi

30
JOHANNA SKARPER

Företagare
Yrittäjä

19
HANNAH KASTUS

MARTIN JOHAN MARKÉN

LEIF SIPPUS

Jordbrukare, häradsdomare
Maanviljelijä, herastuomari

18

23

28

Ingengör, lärare
Insinööri, opettaja

Elektriker
Sähköasentaja

Agrolog
Agrologi

13
ANDREAS GAMMELGÅRD

RUNE JÅFS

MADELENE LINDQVIST

KENNETH PÄRUS

Verksamhetsutvecklare
Toiminnankehittäjä

32
Agrolog (YH)
Agrologi (AMK)

22
Kommunalråd
Kuntaneuvos

VICTOR OHLIS

Laboratorieskötare
Laboratoriohoitaja

17
Företagare, utbildare
Yrittäjä, kouluttaja

ERIK J LILJESTRÖM

Ansvarig handledare
Vastaava ohjaaja

12
Företagare
Yrittäjä

ELINA IHAMÄKI

Förvaltningschef
Hallintopäällikkö

ANNA KÄCKO-ENGLUND

Skolgångsbiträde
Koulunkäyntiavustaja

16

Arbetsledare
Työnjohtaja

KJELL ENGSTRÖM

Pensionär
Eläkeläinen

KJELL HEIR

Brandmästare
Palomestari

11

7
OVE BERGMAN

Församlingsmästare
Seurakuntamestari

KARL EKLUND

Företagare
Yrittäjä

SIGFRID HANNUS

Studerande
Opiskelija

10

6
FREDRIK BENGTS

Företagshälsovårdare
Työterveydenhoitaja

RAINER BYSTEDT

Chaufför
Kuljettaja

5
ANN-BRITT BACKULL

Chaufför
Kuljettaja

CHRISTIAN BLOM

Pensionär
Eläkeläinen

JONI STAFFAS

GUSTAV BACKMAN

Företagare, pensionär
Yrittäjä, eläkeläinen

8

4

Pol.kand.
Valtiot.kand.

31
FREDRIK SMÅROS

Husbyggare, jordbrukare
Talonrakentaja, maanviljelijä

35
GÖRAN WESTERLUND
Ekonom, pensionär
Ekonomi, eläkeläinen

www.sfp.fi
www.rkp.fi
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z Betraktelsen

Micael, före detta
spåman berättar
z Micael och Solveig Tulin från Sverige besökte Finland
2012. Micael är f.d. medium (siare eller spåman) som blivit
kristen. Lyssna gärna till paret Tulins gripande livsberättelse
till exempel på Youtube. Det som Micael Tulin berättar, erfarenheter från verkliga livet, kan lära oss en del om kampen
mellan det onda och det goda. Mycket av det han säger
bekräftar det som står i Bibeln.
I en konfirmandbok finns ett citat på engelska av Kevin Spacey: The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the
world he doesen’t exist. På svenska ungefär: Djävulens största
”fint” är att övertyga världen att han inte existerar. Många idag
tror inte på det onda som en personlig och aktiv makt utan ser
det onda mer som brist på kunskap eller utveckling. Uttryckt i
krigstermer kunde vi säga att fienden är som farligast när han
gör sig osynlig, gillrar fällor som man inte kommer ur förrän
det är för sent eller smäller. I Bibeln talas om Djävulen, den
Onde som en personlig och skrämmande makt som vi behöver
beskyddas ifrån och få kraft att övervinna. Den Onde var enligt
Bibeln (läs Jesaja14:12-15) urspungligen en god (ärke)ängel,
som föll för högmodets synd och blev utkastad från himlen
tillsammans med ett antal andra änglar som nu är onda och
som aktivt vill vilseleda och skada oss människor.
I Efesierbrevet (kapitel 6) står det: Vi kämpar inte mot kött
och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni
kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort
allt.
Sedan till en annan ”fint” i kampen mellan Gud och den
Onde. När Micael Tulin utbildade sig till medium fick han ett
teoretiskt prov på 20 frågor. En fråga fick man inte svara fel
på; Varför vill du bli ett medium? Det rätta svaret var inte att
hjälpa människor utan för att bevisa att andevärlden existerar
som en god makt. Uttryckt med Bibelns ord: Satan själv förklär
sig till en ljusets ängel. Micael förmedlade före han blev kristen
med förbluffande träffsäkerhet information till människor via
den onda andevärlden som såg ut att trösta och hjälpa. Detta
kunde vara i formen av det som såg ut som en kontakt med
avlidna anhöriga eller budskap om framtiden. Men bakom de
onda andarnas påverkan på oss människor finns bara en verklig, fastän väl dold intention, nämligen att skada, att påverka
vår tankevärld och vår världsuppfattning så att vi kommer bort
från Gud.
Kära vänner, till sist vill jag lyfta fram det som är vår verkliga
räddning från allt ont i vår tillvaro. Det är Gud själv och det
han uppenbarat i Bibeln, Guds avslöjande och befriande Ord
och genom sin Son, Jesus Kristus. Det finns en god, ljus andevärld, Guds änglar som beskyddar och bevarar från allt ont till
kropp och själ. Det finns en självutgivande, äkta, outgrundlig
kärlek och omsorg om oss människor som Jesus visade när han
dog på korset i vårt ställe och för vår skull.
Som Guds älskade barn får vi genom dopet och tron på Jesus
vara ledda av Guds Ande. Den ovissa framtiden får vi lägga i
Guds händer, vi får be att han tar hand om och leder allt det vi
själva inte kan påverka. Jesus har lovat vara med oss alla dagar.
Micael var en gång en livsrådgivare som ledde människor
vilse. Han hade god inkomst och människor ringde honom
från hela Norden. Han fick idel lovord hur fantastiskt det han
gjorde var. Men han kände sig inte älskad på riktigt. Han fick
inte frid i sin själ förrän den dag han blev döpt och fick den
helige Ande som vägledare.

iNgEmar KlEmEtS,

kaplan i Vörå församling

MUSIKCAFÉ
vid ÅRVASGÅRDEN
Söndag 26.3.2017 kl. 16

Evergreen
OBO-bigband
Kör För Alla

tidsresan 1914
Tisdagen den 24 januari
2017 fick vi uppleva år
1914 på Tottesunds herrgård. Artikeln är baserad
på årskurs åttas årliga
”tidsresa” som Nathalie
Nyman och Sandra Nylund var med och skrev
om och fotograferade.
Dagen började med att vi fick
kläder som passade till temat, år 1914. Sedan tog vi vårt
pick och pack och begav oss
till Tottesunds herrgård med
bussen.
Framme i Tottesund började vi med en liten samling ute
på gården i det vackra solskenet. Det ringdes i klockan
och plötsligt var vi ungdomar
på 1914-talet.
Åttorna som fick vara med
om denna fantastiska dag
fick bland annat testa på att
göra egna kvastar, vara på
läsmöte och det bästa av allt,
se på film.
Det var en välplanerad och
trevlig dag som de flesta tyckte om. Vi vill tacka alla som
var med och gjorde denna
dag till en av de bättre skoldagarna.
Arrangörerna för denna

Filip Backlund, Emil Vingård, Jesper penttinen, Jim granfors, casper Ström, daniel Nyfelt,
Stefan Kulp, Simon Kullas och Filip Söder på aktion.
Foto: sandra nylund och nathalie nyman.

dag är främst Nanna Wikar
som arbetar som historielärare på Tegengrenskolan. Vi
vill säga ett stort tack till alla
anställda på Tottesunds herrgård för att vi fick uppleva
detta.

z Planeringen av sommarens
evenemang är på god väg.
Vörådagarna firas vecka 27
med langradin och marknad
8.7 samt huvudfest i Tottesund 9.7.
De arrangörer som redan
slagit fast datum för sina evenemang kan gärna skriva in
egna evenemang i Österbottens evenemangskalender.
Kalendern hittas på adressen
events.osterbotten.fi/evenemang.
När evenemangen finns
i kalendern så syns de även
automatiskt på startsidan på
Vörå kommuns webbplats i
det s.k. RSS-flödet och dessutom i evenemangskalendern ”Det händer i Vörå”.
Första gången du använder kalendern bör du registrera ett nytt användarkonto.
Sen är det bara att skriva in
evenemanget. Programmet
leder dig framåt via flikar
där du infogar fakta. Du kan
även bifoga bilder i kalendern.
Dessutom kan du bestämma ifall evenemanget skall
synas i HSS medias evenemangskalender på nätet.
Genom att i ett tidigt skede

tEXt & FOtO: NathaliE NymaN
Och SaNdra NyluNd

Vörådagarna 2016.

lägga ut ditt evenemang underlättar du samtidigt för andra arrangörer att planera in
datum för sina evenemang.
På detta vis undviker vi förhoppningsvis onödiga evenemangskrockar.
FritidSKaNSliEt

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET

Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Arr. Medborgarinstitutet
i samarbete med Oravais UF

utan smink” i förra Kommunbladet var även skriven
av elever på nionde klassen i
Tegengrensskolan.

anmäl dina evenemang

från

Fritt inträde
Kaffe med dopp 5 e

Artikeln är skriven av
eleverna Nathalie Nyman
och Sandra Nylund, som
båda går på årskurs nio i
Tegengrenskolan och går
tillvalskursen i bildmedia.
Artikeln ”Att våga visa sig

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 020-786 1541 el. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi

ilmoita kesän
tapahtumat
z Kesän
tapahtumien
suunnittelu on hyvässä
vauhdissa.
Vöyrinpäiviä
vietetään viikolla 27, Langradin-kulkue ja markkinat
ovat 8.7. ja pääjuhla Tottesundissa 9.7.
Tapahtumanjärjestäjiä,
jotka ovat jo päättäneet tapahtumiensa päivämäärän,
pyydetään lisäämään tapahtumansa tiedot Pohjanmaan
tapahtumakalenteriin. Kalenteri löytyy osoitteesta
events.osterbotten.fi/tapahtumat.
Kalenteriin
lisäämisen
jälkeen tapahtuma näkyy
automaattisesti myös Vöyrin kunnan verkkosivujen
etusivulla ns. RSS-syötteessä ja lisäksi valikossa ”Tapahtumat”.
Sinun täytyy rekisteröidä

uusi käyttäjätili, kun käytät
Pohjanmaan tapahtumakalenteria ensimmäisen kerran. Sen jälkeen voit helposti kirjoittaa tapahtuman
tiedot kalenteriin.
Ohjelma siirtää sinut välilehdille, joihin lisäät tiedot.
Voit liittää kalenteriin myös
kuvia. Lisäksi voit päättää,
haluatko tapahtumasi näkyviin verkkoon HSS Median
tapahtumakalenteriin.
Kun ilmoitat tapahtumasi
tiedot kalenteriin jo varhaisessa vaiheessa, muiden tapahtumajärjestäjien on helpompi suunnitella omien tapahtumiensa päivämääriä.
Näin voimme toivottavasti
välttää tapahtumien tarpeetonta päällekkäisyyttä.
Vapaa-aiKatOimiStO
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z Vörå kommunbibliotek – Vöyrin kunnankirjasto
Läsarna tipsar! Lukijat vinkkaavat!
Namn: Diana Haldin
Ålder: 34
Bor: Rökiö
Sysslar med: Jobbar vid Vasa
HVC
Senaste läst bok: Aino-Kaisa
Saarinens ”Tahto”. Annars
blir det mest läst barnböcker
tillsammans med barnen.
Favoriter hos oss just nu är
Alfons Åberg & dinosaurieböcker.
Min favoritbok: Jag har ingen särskild favoritbok.
Min favoritförfattare: Läser
gärna svenska deckare, så
som Camilla Läckberg, Mari
Jungstedt, Carin Gerhardsen.
Just nu läser jag gärna: Deckare, men för tillfället räcker
tiden inte riktigt till.
Berätta om ett särskilt
läsminne: Det är roligt att
läsa tillsammans med barnen. Man märker fort vilka
böcker som är populära, då
samma bok ska läsas många
gånger.
Vad jag tänker på när jag
hör ordet bibliotek: Massor med böcker, väldigt bra
service, smidigt då man kan
låna från alla bibliotek i kommunen.
Nimi: Kristian Ihatsu
Ikä: 11
Asun: Leistus
Käyn koulua: Rekipellon
koulussa 4. luokalla
Viimeisin lukemani kir-

Offentliggörande av väntetider
1.7 – 31.12 2016
Enligt Äldreomsorgslagen § 26 ska kommunen en
gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid
inom vilken en äldre person kan få socialservice
som han eller hon ansökt om.
Väntetiderna i medeltal för perioden
1.7 – 31.12 2016.
Service
Hemservice
Matservice
Trygghetstelefon
Närståendevård
Vårdplats på serviceboende
eller anstaltvård

Väntetid
0,5 d
0d
10 d
1 mån.
<0,5 mån.

Vörå den 2 februari 2017
Omsorgsnämnden
Kristian Ihatsu

Diana Haldin

Jan Östman

Foto: anita Pitkäkangas

Foto: anita Pitkäkangas

Foto: Johan strand

ja: Luin Harry Potter ja
salaisuuksien
kammion.
Tykkään myös kuunnella äänikirjoja. Viimeisin
kuuntelemani äänikirja oli
Risto Räppääjä ja Sevillan
saituri.
Paras lukemani kirja: Heinähattu ja Vilttitossut ovat
hyviä!
Suosikkikirjailijani:
Sinikka ja Tiina Nopola sekä
J.K.Rowling.
Nyt luen mielelläni: Star
wars-tietokirjoja.
Lukukokemus: Sain vanhemmiltani legon palkinnoksi, kun olin lukenut viisi
kirjaa!

Mikä tulee mieleeni sanasta
kirjasto: Kirjat ja äänikirjat, siellä käydään perheen
kanssa!

har ingen speciell favoritförfattare.
Just nu läser jag gärna: Faktalitteratur, krigshistoria, historiska skildringar överlag.
Berätta om ett särskilt läsminne: Jag kan inte peka på
något särskilt läsminne men
böcker kan beröra mera och
mindre. Torpartrilogin berörde mig djupt, det är väl ett
slags läsminne.
Vad jag tänker på när jag
hör ordet bibliotek: En rofylld plats med kunnig och
hjälpsam personal. En gratis
kommunal service som alla
kommuninvånare kan dra
nytta av.

Namn: Jan Östman
Ålder: 51
Bor: Brudsund
Sysslar med: Teknisk chef i
Vörå kommun.
Senaste läst bok: Torpartriologin av Väinö Linna
Min favoritbok: Det vet jag
inte, världen är full av böcker
jag inte hunnit läsa. Kanske
min favoritbok ligger där någonstans och väntar på mig.
Min favoritförfattare: Jag

Odotusaikojen julkistaminen
1.7 – 31.12 2016
Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Odotusaika keskimäärin ajalle
1.7. – 31.12 2016.
Palvelu
Kotipalvelu
Ruokapalvelu
Turvapuhelin
Omaishoidontuki
Hoitopaikka palveluasunnoissa
tai laitoshoidossa

Odotusaika
0,5 pv
0 pv
10 pv
1 kk
<0,5 kk

Vöyri 15. helmikuuta 2017
Peruspalvelulautakunta
www.vora.fi

z Nyfödda

anna Kamis och David greene i Dublin fick
dottern Ruby Sofia greene den 7.12.2016. Hon
vägde 3700 gram och var 49 cm lång.
tommy Kock och Sara Backman i Vörå fick
den 6 januari en flicka som vägde 3430
gram och var 50 centimeter lång. Halvsystern heter alina Backman och är 7 år.

z

Presentera din nyfödda! Maila

oss på kommunbladet@hssmedia.fi

VIgDa
• Staffans Mats Göran och

KBL
2017

Redaktionellt material:

Forss Ulrika Maria, båda från
Vörå församling, vigdes i
Oravais kyrka 18.02.2017.
DÖDa
• Skata Saga Allida, avled
13.01.2017, 92 år
• Saloranta Saimi, kuoli
13.01.2017, 87 vuotta
• Häggman Kurt Sanfrid,

avled 06.02.2017, 76 år
• Henriksson Ernst Karl Volmar, avled 08.02.2017, 91 år
• Jåfs Vera Lovisa, avled
12.02.2017, 90 år
• Norrgård Doris Helena,
avled 16.02.2017, 78 år
• Kulp Elvi, avled 24.02.2017,
88 år

ANNONSERA I KOMMUNBLADET

Lokaltidning för Vörå

Program:
• Välkomsthälsning
Tarja F inne, kundchef, Vasa Andelsbank

Nykarleby

Per-Olof Sten 06-7848 398, 050-520 5390
per-olof.sten@hssmedia.fi

Vöyrin paikallislehti

Tilattu joka talouteen Vöyrin kunnassa.
Ilmestyy 8 kertaa 2017.

VASA

VÖRÅ
å
Vöyri

Vaasa

MEDIEKORT • MEDIAKORTTI
Adress/osoite:

KOMMUNBLADET/KUNNALLISUUTISET

PB/PL 52, 65101 Vasa/Vaasa

• Hur skall jag placera idag - tips för året 2017
Christian Partanen, kapitalförvaltare, Vasa Andelsbank
• Synpunkter på arv och intressebevakning samt behovet av förhandsplanering
Maria Nyby, bankjurist, Vasa Andelsbank
• Servering
Tillställningen är tvåspråkig.
Antalet platser är begränsat. För serveringens skull önskar vi att ni anmäler er senast 28.3.2017
antingen elektroniskt på adressen www.lyyti.in/kundkvall_Vora_2017 eller per telefon på numret
010 256 3704.
Hjärtligt välkomna!

F ramgång tillsammans.

Uusikaarlepyy

Prenumererad till alla hushåll
i Vörå kommun.
Utkommer 8 nummer 2017.

KOMMUNBLADET

tisdagen den 4.4.2017 kl. 18.00 på Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå.

• OP Gruppens marknadssyn - ekonomisk tillväxt och politisk oro?
Andreas Kjellman, kapitalförvaltare, Vasa Andelsbank

Vörå församling

DÖpta
• Ohls Klara Anita Lovisa,
född 07.12.2016
• Jansson Melvin Måns Erik,
född 17.12.2016
• Kock Alexandra Maria, född
06.01.2017

Välkommen på kundkväll i Vörå

* Samtal från fasta telefoner 8,35 snt /samtal + 7 snt /min. Samtal från mobiltelefoner 8,35 snt /samtal + 17 snt /min. (priserna inkl. moms).
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66600 Vörå
tfn 0500-264 811, 050-345 2656

EL-EK
Planering och

elinstallationer
Oravais
0500-361 771

Aaron Österåker tycker det känns bra och rättvist att han får vinna i läsartävlingen eftersom hans bror ian vann en annan tävling för en tid sedan. Foto: Felix rantschukoFF

Tel. 050 462 6620
n.elinstallation@gmail.com

Kustens
måleri
& KaKel

Fråga
oFFert!
Simon Ingman 0500-969 460
Valde Östman 0500-107 307
kustens.maleri@gmail.com

Aaron hittade en äkta skatt
z I Kommunbladets läsartävling lottades Aaron Österåker från Karperö till vinnare. Hans mormor Ulla-Britt
Holmqvist hade tillsammans
med honom identifierat platserna på bilderna.
Österåker åker på besök
till sina morföräldrar åtminstone en gång i veckan. Han
tycker om att vara utomhus
och sysselsätter sig med flera
sporter.
Terrängcykling, simning
och att åka motorcykel är

några av aktiviteterna som
intresserar Österåker. Han
har cyklat sedan liten i skogen och motorcykelintresset
väcktes till liv på julen.
– Jag brukar åka på gården.
Allt med crosskörande är roligt.
Han går på fjärde klassen
i Norra Korsholms skola. De
ämnen som intresserar där
är gymnastik, slöjd och bildkonst. Österåker har flera
teckningar i sitt rum som han
har ritat. Han tycker speciellt

om att rita graffitti.
Ibland har Österåker
chansen att åka med sin kusin i raggarbil. Han tycker
om att glida omkring med
hans kusin och hans vänner
i samma raggargäng.
Förra sommaren fick han
vara med om något speciellt.
Då hittade hans pappa Roy
Österåker tillsammans med
Johnny Mård en skatt bestående av 338 kopparmynt
nära Gamla Vasa. Österåker
brukar ofta gå med sin pappa

med metalldetektorer för att
se vad som gömmer sig under jorden. Men att de skulle
hitta en skatt hade han inte
räknat med.
– Det var jättecoolt att hitta en äkta skatt.
Hans bror Ian vann läsartävlingen i Bya-Nytt för en
tid sedan. Österåker är nöjd
över att han också fått vinna
en tävling.
– Det känns bra och rättvist att jag också fick vinna.

Felix RAntschukoFF

z Vörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut
050 572 1214
050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM
www.kmroofing.fi
• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetsprodukter • Inplåtning av skorstenar • Skräddarsydda lösningar enligt kundens behov

Kungörelse
Förslag till nytt vägnamn, Kålax strandväg, finns till
påseende på kommungården i Vörå, centralkansliet,
Vöråvägen 18, under tiden 13.3-13.4.2017.
Förslaget finns även på Vörå kommuns webbsida,
www.vora.fi/samhallsplanering.
Eventuella anmärkningar ska lämnas in senast 13.4.2017
till Kommunstyrelsen i Vörå kommun. Vöråvägen 18,
66600 Vörå. Anmärkningsblankett finns på webbsidan
eller kan hämtas från centralkansliet.
Kommunstyrelsen i Vörå kommun
www.vora.fi

Kuulutus
Ehdotus uudeksi tiennimeksi, Kålaxin rantatie, on
nähtävänä 13.3-13.4.2017 Vöyrin kunnantalon
keskustoimistossa, Vöyrintie 18.
Ehdotus on nähtävissä myös kunnan verkkosivuilla,
www.voyri.fi/yhteiskuntasuunnittelu.
Mahdolliset muistutukset tulee jättää viimeistään
13.4.2017 Vöyrin kunnanhallitukselle, Vöyrintie 18,
66600 Vöyri. Huomautuslomake on saatavilla kunnan
verkkosivuilta tai noudettavissa keskustoimistosta.
Vöyrin kunnanhallitus

www.voyri.fi

z Vårterminen har kommit
halvvägs, men ännu finns det
kurser att gå på under vårterminen. Samtidigt önskar vi
att du tipsar oss om kurser
som skulle intressera dig inför nästa läsår. Enklast gör
du detta via formuläret på
adressen www.vora.fi/kursforslag. Du kan även tipsa via
Facebook och e-post samt
genom att ringa.
Institutet håller en musikkavalkad söndag 23.4.2017 kl
17 vid Campus Norrvalla där
institutets sångare och musikanter uppträder.
Men först. Kom med på
någon av följande kurser!
z SERVICE AV SMÅMASKINER, 420204V, 28.3.2017
Tegengrenskolan
Ibland vill våra tradgårdsmaskiner inte som vi vill! Vad
kan jag göra själ och när ska
jag anlita en expert? Svaren
på denna fråga och mer därtill ger en serviceman med
lång och gedigen erfarenhet
av trädgårds- och skogsmaskiner.
z IPAD FORTSÄTTNING,
340503V, start 29.3.2017
Karvsor skola
Repetitions- och fortsättningskurs för dig som har
kommit igång med din iPad
men ännu känner dig osäkert
på vissa moment Apples iPad-

surfplattor finns gratis att låna
under kurstillfällena för den
som önskar. Förhandskunskaper: Nybörjarnivå.
z PLANERA DIN RABATT,
710300V, start 29.3.2017 Karvsor skola
Teori och planering samt
växtkunskap. Rita och planera din rabatt enligt skala.
Ta med skallinjal, papper
storlek A3, eventuellt passare, färgpennor och svart
tuschpenna
z F LUGBINDNINGENS
GRUNDER, 719805V, start
29.3.2017 Centrumskolan
Grunderna i flugbindning.
Målet är att du lär dig binda
olika flugtyper. Material kan
köpas av läraren. Ta gärna
med eget flugbindningsstäd
och annan basflugbindningsutrustning om du har.
z FIXA DINA NAGLAR,
810405V, 29.3.2017 Oravais
förvaltningshus
Vackra naglar till både vardag och fest. Lär dig vårda
dina naglar, få nagellacket
att hålla och gör lätta nageldekorationer. Möjlighet att
köpa nagellack och nagelfilar
av läraren. Passar alla åldrar!
z HÅLLNING,
STRECH
OCH
RÖRLIGHET,
830105V, 29.3.2017 f.d. Vörå
samgymnasium auditorium
Vad du i vardagen, både på
jobbet och på fritiden, kan

göra för att stärka hållningen
och känna dig smidig och
rörlig. Efteråt genomgång av
olika övningar för olika delar
av kroppen i gymnastiksalen.
zJ Ä G A R E X A M E N ,
719804V, start 5.4.2017 Tegengrenskolan
Förberedande kurs för
jägarexamen. Passar både
pojkar och flickor, yngre och
äldre. Två examenstillfällen
ordnas. Kostnad 20 euro/
examensskrivning. Jägarens
Handbok, 30 euro, kan köpas av läraren.
z FÅGLAR I VÅR NÄROMGIVNING, 719802V, start
6.4.2017 Tegengrenskolan
Känn igen fåglarna i din
näromgivning! Är våren tidig
far vi på exkursion redan första kurskvällen. I annat fall
börjar vi inomhus. De övriga
gångerna gör vi exkursioner.
Du behöver kikare och lämpliga kläder samt egen matsäck. Kursdatum: 6.4, 18.4,
2.5 och 16.5.
z FLÄTOR,
810406V,
12.4.2017 Oravais förvaltningshus
Lär dig fläta ditt hår och
göra fina frisyrer till såväl
vardag och fest med olika
flättekniker. Individuell rådgivning och tips. Håret bör
vara tvättat och ta med egna
hårborstar och kammar. Stylingprodukter kan köpas av

lärarna. Passar alla åldrar!
zC EVN I–navig ation,
510204V, start 25.4.2017
Karvsor skola
Ta examen i CEVNI-reglerna, som gäller för navigation på de Europeiska inre
farvattnen. För att få färdas
på dessa vatten fodras godkänd CEVNI-examen. Anmälan senast 7.4 för materialbeställning, ca 25 euro, vilket
delas ut första kurskvällen.
Mer info på Facebook eller
www.vora.fi/mi samt i Kurskatalogen.
z VÖYRIN-ORAVAISTENMAKSAMAAN
KANSALAISOPISTO
Kevätlukukausi on jo puolivälissä ja siksi on tullut aika
kääntää katse jo seuraavalle
lukuvuodelle. Anna meille
vihje siitä mitä sinä haluaisit
että opisto järjestää juuri sinulle ensi lukuvuodella!
Helpoin tapa on täyttä
kaavake osoitteessa www.
vora.fi/kurssiehdotus. Voit
myös antaa vihje Facebookin
ja s-postin kautta tai soittamalla meille.
Opisto pitää sunnuntaina
23.4.2017 klo 17 musiikkikavalkaadin Campus Norrvallassa. Tietoa meistä löytyy
Facebookista sekä osoitteesta www.vora.fi/ko sekä
Kurssiluettelosta.
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Gör din röst hörd
z Kära läsare. Det här numret av
Kommunbladet är fullspäckat med
artiklar om att bygga och om kommunalvalet. Vi har även börjat erbjuda föreningar att presentera sig i
tidningen för att de ska kunna meddela om deras aktivitet.
När vi ska välja vilka som ska
vara beslutsfattare i kommunerna
är det viktigt att vi lägger vår röst på
den kandidat som känns rätt. Det
kan vara lätt att falla för tanken att
den kandidat som passar bäst för
en själv inte har så stor chans att bli
invald. Men om alla tänker på samma sätt får inte nykomlingarna en

chans. Därför ska man försöka hitta
den kandidat som har samma värderingar som en själv och hålla fast
vid den kandidaten. När jag röstade
för första gången så kommer jag
ihåg att det var en tillfredställande
känsla. För det är det närmaste man
kan komma att påverka de beslut
som tas i kommunen.
Det är viktigt att känna att ens
röst blir hörd. Det är även något
som Victoria Öst som får rösta för
första gången säger i artikeln om
henne.
Snart står våren framför dörren
för oss och det är jag glad för. Snart

z Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
z Hudläkare Jaana Mattila
undersöker födelsemärken
och hudförändringar på Vörå
hälsostation torsdag 6.4 kl.
16.30–19.30.
Tidsbeställning vardagar
kl. 17–19 på tel. 046-9024883,
Gunne Mantere. Undersökningen kostar 10 euro för
medlemmar och 20 euro för
den som icke är medlem.
Må bra dag med aktiviteter,
mat och god samvaro ordnas
på Norrvalla onsdag 10.5.
Mera information om dagen
kommer senare i föreningslistan i Vasabladet, Wör-TV och
Årvas-TV och nästa nummer
av Kommunbladet.
Finlandssvenska cancerklubbarnas
gemensamma
medlemskryssning Helsingfors-Stockholm-Helsingfors
ordnas 4–6.6. Gemensam
busstransport från Österbotten.
Priset för medlemmar i vår

Läsartävling

Vann i byin?

1

z Hur väl känner du din hemkommun?
Vi söker olika ställen i kommunen. Skriv ner de rätta
svaren (t.ex. kommungården i Vörå), din adress och ditt telefonnummer och skicka in svaret till Kommunbladet, PB 55,
65101 VASA. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 12 april. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 20 euro. Lycka till!

Namn: _______________________________________________
Adress: ______________________________________________

1

Telefon: ______________________________________________

2

z Rätt svar: I förra läsartävlingen var 1 Stenparken i Oravais,
2 Sarkofagen vid Vörå kyrka, 3 Tottesunds herrgård.

3

2

3

SiV Säll,

ordförande

Lokaltidning för Vörå

Nykarleby

Uusikaarlepyy

Prenumererad till alla hushåll
i Vörå kommun.
Utkommer 8 nummer 2017.

Per-Olof Sten 06-7848 398, 050-520 5390
per-olof.sten@hssmedia.fi

Vöyrin paikallislehti

Tilattu joka talouteen Vöyrin kunnassa.
Ilmestyy 8 kertaa 2017.
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KOMMUNBLADET
Redaktionellt material:
050-313 0762
Felix Rantschukoff
växel 06-382 1111
Vörå kommun
kommunbladet@vora.fi

Annonser:
Per-Olof Sten
06-7848 398, 050-520 5390
per-olof.sten@hssmedia.fi
OBS! Märk annonsmaterialet med ”KOMMUNBLADET”

ANNONSMATERIAL: material@ot.fi

KBL TEXT- OCH ANNONSTIDTABELL
KBL TEKSTIEN JA ILMOITUSTEN JÄTTÖAJAT

15.2
22.3
26.4
14.6
6.9
11.10
8.11
5.12

Felix RantSchukoFF

ANNONSERA I KOMMUNBLADET

KBL

Publiceringsdag
/Ilmestymispäivät

cancerklubb är 140 euro/pers.
I priset ingår 2 pers. A-hytt
med fönster, 2 x buffetfrukost,
2 x Viking Buffémiddag, gemensamt program både på utresan och returen, samt bussresan till Helsingfors tur-retur.
Arrangör för resan är Västra
Nylands Cancerklubb.
Anmälan senast 26.3 till
Lisbeth Hellqvist tel. 0504139311.
Välkomna med!
Vörå-OravaisMaxmo
Cancerklubb höll sitt årsmöte
i Kvarnstugan 20.2 Styrelsen
för 2017 har följande sammansättning: Siv Säll ordförande, Gustav Rauma viceordförande, Marita Wester
sekreterare, Gunne Mantere
kassör, Birgitta Hautala, Lisbeth Hellqvist, Paul Helsing,
Ulla-Britt Holmqvist och Ulla
Holmström.

får vi fylla Kommunbladet med
grönska, värme
och intressanta
reportage. Tills
dess ska all ni läsare njuta av den
lilla mängd snö
som är kvar!

Deadline
texter/tekstit

Deadline annonser/
ilmoitukset

1.2
8.3
12.4
31.5
23.8
27.9
25.10
22.11

10.2
17.3
21.4
9.6
1.9
6.10
3.11
1.12

Adress/osoite:

Specialisten

KOMMUNBLADET/KUNNALLISUUTISET

PB/PL 52, 65101 Vasa/Vaasa

Annonspris • Ilmoitushinnat:
Exempel på olika storlekar och pris enligt modulantal.
Fullständig tabell på sid 2.
Kokoesimerkkejä moduulien lukumäärän mukaan. Täydellinen hinnasto s. 2.

Blickhörna
Otsikkoilmoitus:

11

Första sidan/etusivu:
56 mm x 30 mm

23

39 x 42 mm

79 €

12

Sista sidan/takasivu:
82 mm x 42 mm

på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat

82 x 134 mm

111 €

39 x 88 mm

Modulpris t.ex:
Moduulihinnat
esim:

21

11 .................... 50,00
12/21 ............. 100,00
23/32/42 ..... 300,00
34/62 ........... 600,00

32

82 x 42 mm
125 x 88 mm

+ 24% moms/alv

34

MODULHÖJDER
moduulikorkeudet:

125 x 180
mm

42, 65, 88, 111, 125,
134, 157, 180, 204,
227, 250, 273
eller/tai 365 mm.

KUNNALLISUUTISET
Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Toimituksellinen aineisto:
Felix Rantschukoff
050-313 0762
Vöyrin kunta
vaihde 06-382 1111
kommunbladet@vora.fi

SPALTBREDD
palstaleveys:

32

125 x 88
mm

Utför det mesta inom byggnads

Ilmoitukset
Per-Olof Sten
06-7848 398, 050-520 5390
per-olof.sten@hssmedia.fi
HUOM! Ilmoitusmateriaaliin merkintä
”KUNNALLISUUTISET”

ILMOITUSAINEISTO: material@ot.fi
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sp/p .............. 39
sp/p .............. 82
sp/p ............ 125
sp/p ........... 168
sp/p ............ 211
sp/p .......... 254

mm
mm
mm
mm
mm
mm

62

254 x 88
mm

Spaltantal/palstamäärä ........... 6
Sidhöjd/korkeus ........... 365 mm

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

UTGIVARE/JULKAISIJA: HSS MEDIA AB

Fredrik Engman
050-527 9331

Tryckeri/kirjapaino: Botnia Print

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

T. Sundberg VVS-installation

T. Sundberg
Värmepumpar
från 950VVS-instalation
euro. Ring och fråga
från 950eller
euro.sommarstuga!
Ring och fråga
offert Värmepumppar
till ditt hus, garage
offert till ditt hus, garage eller sommarstuga!

Ring för
offert!

www.vvs-lvi.fi
www.vvs-lvi.fi
050-5274128
050-527
4128
Vörå / Oxkangar
Vörå/Oxkangar

• Upprättande av juridiska handlingar
• Skrivarbeten och översättningar

Värme, vatten-, avloppsoch ventilationsanläggningar.
Bergs- och jordvärmeanläggningar

HEIKIUS RÖR AB
66800 Oravais, tfn 385 0083, 0500-160 593,
050-330 8022, heikiusror@netikka.fi

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta per-olof.sten@hssmedia.fi.

BÖRSHAJ

KOMMUNBLADET
onsdagen den 22 mars 2017

nr 2

●

vid Öurstranden
utarrenderas.
Intresserade kan kontakta sysslomännen
för Oravais- och Kimo
byars skifteslag.

PAKKO P•

en finlandssvensk revy
revy
24.3 Fredag
25.3 Lördag

Delägarna i Jörala
m.fl. byars skifteslags samfälligheter

kallas till ORDINARIE DELtorsdag
ÄGARSTÄMMA
6.4.2017 kl. 19 i City Café
för att behandla i § 9 i samfällighetens reglemente nämnda
ärenden.
Vörå 6.3.2017
Sysslomännen

Vuxen 17€ U18år och studerande 13€ Under 8år 0€
Grupper 13€ (15 pers. End.företag/förening)
VI TAR INTE EMOT BANKKORT!

9

90

hos sin mödrarådgivning.

1,-

0

om

zy.c

1399,-

Norm. 1390,-

tai alk. 50€/kk

REITTI
RAHDI

Norm. 1980,-

200€
Sisältää annen!
k
n
e
is
o
arv

Kylpytynnyri PW-SPA Classic 1800

- Halkaisija 1800 mm
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN
- 6-8 henkilölle

- Allas PE-muovia, väri tumman harmaa.
Halkaisija 1800 mm. 6-8 henkilölle

Varmt garage

i Oravais
100 m2
och 35 m2
Tel. 050-343 4560

ssä
Esittely !
tänään

Lattiamatot

-25
%
57€

Gummistövel
Nokia Kontio
/par

u

0

9

89

Betonilaatta Mustaharmaa
501001677 0,99,-

+
=

ajais
ättä!
laskee av
käyttäm
Älä jätä

/par

Skyddsko
Sievi Viper
Roller + S3

299,-

Byggmaterial
från oss!

Kontakta Tom 06-3843
414
Norm. 469,-

JÄRN–RAUTA

VÄLKOMMEN PÅ UPPKÖP!

Erbj. är ikraft fram till 31.3 eller så
länge som varorna räcker.

90
/m2

REITTIREITTISpecialpris
på i lagervarande
Norm. 17,90
RAHDITUS
RAHDITU
vinterdäck!
Kartanokivi Harmaa 210x140x50m
Betonilaatta Harmaa 300x300x50mm
- Lavalla 360 kiveä, yhteensä 10,6 m². Soveltuu kevyen
Bruksgatan
383
- Lavalla noin 9,8
m² laattoja. Soveltuu kevyen
liiken• www.baggasbil.fi
liikenteen ja henkilöautoliikenteen kuormittamille
teen ja henkilöautoliikenteen kuormittamille alueille
alueille sekä pysäköintialueille. Valmistettu läpivärjäty
sekä pysäköintialueille.
Yläreunassa viiste. 070 • 0500
tä betonista.
Tfn 010-3224
157 Yläreunassa
917 viiste.
500678824
501027497

nään

55€
139€

SOMMARDÄCKEN
sna kurren
o
K
a
Huom r a f t i g a
laatu! k
priser!

Rajoitett
erä!

innat
Gummistövel Esittelysseäntä
t lattiap
aja
st
u
Nokia Terra Orient TeOhctacid
d
e
n
a
edut!

Vit
Harmony
Tikkurila
innerfärg
3 l.

Oravais, tfn 357 5800

Ulkovuoripaneeli 23x95 UYV

Terassiin upotettava Kylpytynnyri
Plastweld
PW-SPA
TerraceTRAKTORER
1800
+ 30 kW
Kamina + Kansi
NU
DET
ATT
OCH
NU ÄR
ÄR
DET TID
TID
ATT SERVA
SERVA
TRAKTORER
OCH
UTHYRES
SOMMARDÄCK
& ÖVER
FÄLGAR
+ 25 kW Kamina + Kansi
- Allas PE-muovia, väri
tumman
harmaa.ATT SE
DAGS
JORDBRUKSMASKINER INFÖR VÅRBRUKET

Takpanel Maler
vit björk 8x185x2070

KULLA

/jm

Vielä ehdit!

tai alk. 50€/kk
Rejpeltvägen
2 i Vörå
200€
Sisältää annen!
k
n
arvoise

2

/ps

59

hän
Vielä vä !
jäljellä

K-raudan avajaiset vielä tänää

8,90/m

29,50

tänään

29,90,-

- Talouslaatu. Puuvalmis. Kuva viitteellinen.

tee

• Tel. 06-383 7333

www.karitasoptik.fi • Vi betjänar: må–fr 10–17

890

501017341, 501017342

XX,-

- 1pkt/talous
501551903

c
Ve

Karitas Optik

8,90/bal
Hel pall/ 36 balar..280€

50

/pkt 700 kpl/pv

immalle
Individuell10fysioterapiundersökning
(30min/pers) vecka 17-18
00:lle nope
10 st träningstillfällen, 1gg/v vecka 18-27
Mellan träningstillfällena fås även träningsprogram/tips
Träningstillfällena är utomhus alltid då det möjligt, första
tillfället torsdag 4.5 kl. 18.30
• Individuell fysioterapiundersökning (30min/pers) vecka 27-28

•
•
•
•

Vid köp av normalprissatta
glasögon får du solglasögon
med styrka på köpet

Kutterspån
20 kg..............

1

Tarjolla på kursen är följande:
Upplägget
ja
makkaraa
• Info + föreläsning
(Rejpeltvägen
2,Vörå) lördag 22.4 kl. 10
ä
jäätelö !

899,-

Vinylplanka Tarkett Star
Floor 50. Bruksklass 32

Skolvägen 19. Må-fre 10-15. 0500 722 688/24H.
lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.com

Wc-paperi
Med i gruppen
Serla 40 rl/skryms 6 personer, och kravet för att
komma med är att man varit på efterkontrollen
Kahvipaketti 500g Gevalia

Priset är 230 € för hela detta 12 veckors
upplägg, skicka anmälningen eller frågor
till elin@yourcoach.fi / 044-3081 811
senast 19.4. Det är först till kvarn som
gäller! Elin Nordling är själv mamma till
3 barn och jobbar som fysioterapeut,
massör och personlig tränare.

28 €/m

Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

/prk
• Bygg upp
Återupplev nu igen
Nordens
Puuöljy
Eskaro Ruskea ja Väritön 2,7 l
Mammakroppen
Talouspaperi
Kevytpeite FXA 2x3 m 80g Vihreä
2 prk/talous
Största
Dansband på- den
traditionella
ss
Lyhyt
aikaiseen
peittämiseen
mökillä
ja
puutarhassa.
Serla 20 rl/sk
500892927,
501145999
inifrån 500555903
ut!
Esittely !
Norrvalla V
Valborgsgala
kvällen
Puuöljy
Eskaro!!9 l

Vi kan nu stolt presentera vår nya träningsgrupp
för mammor, där vi kombinerar individuel
fysioterapi, gruppträning och träningstips.

NJUT AV
SOLEN!

2

BEGRAVNINGSBYRÅ

YourMama

31.3 Fredag 1.4 lördag
7.4 Fredag 8.4 Lördag
Alla för.börjar kl.19.00 Biljetter: Online www.vorauf.fi
Fre-Lör kl.14-17 tfn. 050 57 211 14

Vöråvägen 5, Vörå

Kvevlax Sparbank | tel. 06 346 2111 | sparbanken.fi

ÅrgÅng 31

Tomt för
båthusplats
Vörå uf presenterar

Börja spara idag, så behöver
du inte hitta på undanflykter
imorgon.

Kartanokivi Mustaharmaa
501027498 12,90/m 2 Norm. 20,90

Jordbrukare!

Pikakompostori Biolan Eco Lämpöeristetty
Larvvägen 53,
Tummanharmaa
220Vörå
l

tel (06) 3843
400
- Ympärivuotiseen
kompostointiin.
501357183
www.k-rauta.fi/voyri

279,-

•Beställ gödsel, utsäde, kalk
och brännolja före menföret!
• Även EKO-utsäde och -frö.
Kontakta Stefan 06-3843 422
• Neste motoroljor till
specialpris

Norm. 449,-

Ruohonleikkuri Makita PLM4611

- Luotettava Makita ruohonleikkuri. Leikkuuleveys 51 cm
Voimanlähteenä tehokas B&S ReadyStart moottori. Ke
räävä tai biosilppuava. Vahvat kuulalaakeroidut pyörä
500788622

