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På ny adress. 
Andelsbanken 
i Oravais har 
flyttat till större, 
ljusare och mer 
praktiska lokaler. Åsa Nyby betjänar 
första kunden Uno Ostberg. sidan 4

återvänder till vörå. Lite längtar han 
allt hem till Vörå, Thomas Grönlund (tidigare 
Kattil). Han bor numera i Kaskö med fru och 
barn. På lördag öppnar han restaurang för en 
dag i Vörå UF-lokal. sidan 3

nr 5

työkaverit. 
Anna Käcko, 
Fahad Ahmed 
Hussein ja Lis-
beth Näsman 
viihtyvät työssään pakolaisnuorten 
parissa pakolaistoimistossa. sivu 7

Berit Östman hjälper Marita Wester uppför backen på väg mot spånbanan. Paul Hägglund och de andra stavgångarna följer efter. Foto: AnnA GAmmelGård
 

Cancerklubben ger draghjälp
 zSamhörigheten med andra i 

samma situation är viktig. Det skri-
ver medlemmarna i Vörå-Oravais-
Maxmo cancerklubb under på. 

– Ändå pratar vi inte så mycket 
om sjukdomen när vi träffas. Vi 
skrattar och har roligt, säger Gunne 

Mantere, Berit Östman och Marita 
Wester. 

Två av dem har haft anhöriga 
som drabbats av cancer, den tredje 
har själv varit sjuk. Det gemensam-
ma för dem är att de engagerat sig i  
den lokala cancerklubben.

Föreningen ordnar sommarresor, 
föreläsningar och julfester och, som 
förra veckan, rekreationsdagar.

– När min man blev sjuk satt 
jag med honom på sjukhuset från 
morgon till kväll. Då började jag gå 
på promenad varje morgon för att 

orka, och det har jag fortsatt med, 
säger Berit Östman. 

Medelåldern bland de aktiva 
medlemmarna är ganska hög, och 
de välkomnar speciellt män och 
unga i gemenskapen.

– Man behöver inte själv vara 

cancersjuk för att bli medlem, inte 
heller ha cancer i närmaste famil-
jen. Alla är välkomna, säger Marita 
Wester som är sekreterare.

En viktig bit av verksamheten är 
att dela ut stöd åt dem som drabbas.

sidan 5

att höja skatte-
procenten, 
utan att 

åtgärda den skenande 
driftskostnadsökningen, är 
lite som att göra på sig, det 
värmer för stunden men 
blir kallt till slut.

Kommunstyrelsens ordförande 
rainer Bystedt  

sidan 13

veroprosentin 
korottaminen 
tarttumatta 

käyttömenojen kiihtyvään 
kasvuun on vähän kuin 
pissaisi housuihinsa, 
hetken se lämmittää, mutta 
pian tulee kylmä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
rainer Bystedt

sivu 13
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 zSiv Bäck i Agnisbäck i 
östra Vörå blir förvånad 
att hon har vunnit lä-
sartävlingen. Hon har 
inte skickat in någon 
tävlingskupong. Det vi-
sar sig sedan att det är 
svärmor i Ylihärmä som 
skickat in i hennes namn.

– Hon vill gärna läsa Kommun-
bladet och brukar ta vår när vi läst 
klart, säger hon.

Siv Bäck jobbar som närvårdare 
på nya Solängen i Oravais. Tidigare  
var hon på Aftonbo.

– Det är ett tungt jobb. Vi har mer 
bäddpatienter än tidigare och de är 
i sämre skick. Boendet är byggt för 
friskare klienter men folk bor hem-
ma längre i dag och kommer till oss 
först när de måste, säger hon.

För att koppla av från ar-
betet sätter sig Siv Bäck 
på cykeln.

– Här om dagen cyk-
lade jag 38 kilometer 
med dottern Pia som bor 
i Oxkangar. Vi cyklade 
längs riksåttan till Max-

mo. Annars brukar jag cykla 
ofta runt Komossa träsk, det blir 22 
kilometer, säger hon.

I familjen finns också maken Har-
ri och sönerna Joni och Aleksi. Dot-
tern Pia jobbar också på Solängen. 
Sonen Joni går i yrkesskolan och 
blir klar från maskin- och metall-
linjen i vår. Yngsta sonen Aleksi är 
den enda som bor hemma. Han går 
i Mussor skola och åker med taxi till 
Vasa varje dag.

AnnA GAmmelGård

KBL utdelas till alla hushåll i Vörå, oravais och maxmo. 
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 zMaj är en bråd månad. Trädgår-
den ska sättas i skick innan ogräset 
hinner ta överhanden i rabatterna. 
Snart ska gräsmattan klippas första 
gången, fröna i trädgårdslandet ska 
sås och potatisen sättas. När solen 
skiner inser man att fönstren borde 
tvättas och dammet torkas både här 
och där inomhus.

Från skola och dagis kommer lap-
par med information om vårfester, 

utfärder och annat skoj. Fotbolls-
säsongen som varit i gång länge 
utökas med matcher varje vecka, 
ibland på hemmaplan och ibland 
längre bort. 

Den stora frågan är snarast hur 
man ska hinna med allt. Åtmins-
tone hos oss behövs en stor  
familjealmanacka. 

Som en klok man sa nyligen: ”Det 
som inte står i almanackan, det 

finns inte. Har man glömt att skriva 
upp något i den kommer det i sista 
hand när tiden förde-
las.” 

Hoppas er vår är lug-
nare. Njut av solen 
för min del också 
ni som hinner.

Vardagspussel

Siv Bäck kopplar av  
på långa cykelturer

Läsartävling

Var finns bilden?
 z I läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner de 

rätta svaren, din adress och ditt telefonnummer och skicka 
in svaret till Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa. Märk ku-
vertet ”Läsartävling”. Svaren behöver vi ha senast den  
6 juni 2014. Bland alla korrekta svar utlottas ett presentkort 
värt 35 euro. Lycka till!

Namn:  _______________________________________________

Adress:  ______________________________________________

Telefon:  ______________________________________________

 zRätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna 
på sidorna 5, 9, 10 och 15.

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

Siv Bäck vann läsartävlingen i april. Foto:  anna gammElgård

Lä
sartävlingen

Kommunbladet

VINNARE

 zHär kommer två gamla 
foton på okända förlov-
nings- eller brudpar från 
början av 1900-talet. Män-
nen liknar varandra, kan de 
vara bröder? Vet ni något så 
kontakta Margareta Ehrman 
telefon 050-5426729 eller  
e-post margareta.ehrman@
gmail.com.

Namnet på nummer 35 
saknades i förra numret. Det 
var Irene Smeds som också 
gick i Rejpelt skola.

Som ni märkt gillar jag 
gamla foton. Jag har lådvis, 
ända från 1900-talets bör-
jan. Min morbror Johan Ol-
lus (direktör för Kimo Bruk 
ett tag) skaffade kamera re-
dan 1916, min mamma Evi 
Ollus och min pappa Erik 
Lönnbohm fotade flitigt från 
1930-talet framåt. Jag har till 
och med deras negativ. Fo-
tona har kommit till använd-
ning i sockenhistoriken, i ”I 
Rågens Rike” och just nu i 
kyrkohistoriken. 

mArGAreTA ehrmAn

Vilka är 
paren?
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 zEn bit av mitt hjärta finns 
kvar i Vörå. Därför känns 
det bra att öppna restaurang 
i Vörå igen, även om det bara 
är för en dag.

Det säger Thomas Grön-
lund, tidigare Kattil, som 
var krögare på Björntassen i 
Vörå 1995–2003 och en känd 
profil i kommunen.

Det är på lördag, den 17 
maj, som han tillsammans 
med hustrun Lotta öppnar 
en popup-restaurang i Vörå 
ungdomslokal.

Så vad har då hänt sedan 
Thomas lämnade Vörå?

Han träffade Lotta redan 
då han jobbade som krögare 
på Norrvalla, efter Björntas-
sentiden.

– Då var jag anställd och 
jobbade bara då jag var in-
skriven på arbetsschemat, 
så då hann jag med annat 
också, säger han.

– Vi träffades på internet. 
Jag skulle egentligen bara 
hjälpa en väninna att söka 
en karl, men jag hittade en åt 
mig själv, säger Lotta.

I början pendlade Thomas 
till Kaskö samtidigt som han 
sökte jobb i Sydösterbotten. 

– Jag föreslog åt Lotta att vi 
skulle bosätta oss mitt emel-
lan, i Pörtom, säger Thomas.

– Då sa jag att i så fall får 
det vara. Och om jag skulle 
flytta till Vörå ville jag bo i 
kulturhuset, säger Lotta.

Men det blev Kaskö där 
Lotta hade sina föräldrar, 
hus och två söner från tidi-
gare.

De senaste tio åren har Tho-
mas Grönlund jobbat på Te-
boil, ABC och S-Market. Just 
nu är han arbetssökande  och 
på praktik på ett speditions-
företag i Kaskö.

– Jag är i den situationen 
att jag inte riktigt vet vad jag 

ska göra när jag blir stor.
Hustrun Lotta, som pend-

lar över 80 kilometer i en rikt-
ning till sitt jobb i Jalasjärvi, 
är glad åt att Thomas tar ett 
stort ansvar för hemmet.

– Jag vet knappt var grön-
sakerna finns i butiken, sko-
jar hon.

Familjen, hustrun Lotta 
och nioåriga sonen Peik men 
också Lottas söner Marcus 
och Tommy, är viktig för 
Thomas. 

– När man har varit en 
gammal ungkarl som jag är 
det stort att hitta en fru och 

bilda familj efter att ha fyllt 40.
De besöker Vörå nästan 

varje månad. Här finns släk-
ten och en del vänner kvar.

Saknar du Vörå?
– Både ja och nej. Det är 

annorlunda att bo där man 
är född och har växt upp. 
Men när jag flyttade passade 
det bra med anonymiteten. 
Ibland saknar jag umgänget 
i ungkarlsklubben, men de 
flesta har familj i dag så det 
livet vi hade då finns ändå 
inte mer, säger Thomas.

Lotta säger att Thomas blir 
en annan person när de åker 

över gränsen till Vörå.
– Språket ändrar, dialek-

ten blir bredare. När Thomas 
först kom till Kaskö retade 
mina äldre söner Marcus och 
Tommy honom och gjorde en 
rap av uttrycket ”tokodee”, 
det blev ”tokode toko-toko-
tokode”, så då lämnade han 
bort det. Men när vi närmar 
oss Vörå dyker uttrycket upp 
igen, säger hon.

Men tillbaka till popup-res-
taurangen. Restaurangdagen 
och att öppna restaurang för 
en dag är inget nytt för Tho-

mas och Lotta Grönlund. 
De har varit med nästan alla 
gånger den ordnats, då i Kas-
kö där de nu bor.

– Vi har haft restauranger 
och caféer på terrassen hem-
ma på gården, i svärföräld-
rarnas fähus, på en parkering 
i hamnen och i Bladhska går-
den i Kaskö, säger Thomas.

De upplever att markna-
den mättats i Kaskö, och då 
på att de skulle göra ett för-
sök i Vörå. 

– Fisken är beställd men 
simmar ännu i havet. Vi vet 
inte om det kommer en eller 
flera hundra matgäster, men 
vi gör hundra portioner, sä-
ger Lotta.

Hon står för det söta till 
kaffet. Förutom att hon ko-
kar färska grisar kommer det 
också att finnas andra maf-
figa bakverk.

Thomas och Lotta kom-
mer att ha hjälp av Lottas son 
Marcus på restaurangdagen. 

Saknar du restaurang-
branschen, Thomas?

– Jag trivdes jättebra i ser-
vicebranschen. Men när man 
blir äldre och får familj känns 
det bra också att få stänga dör-
ren och gå hem klockan 16.

AnnA GAmmelGård
text och foto

Krögare i Vörå igen, för en dag

Thomas Grönlund flyttade från Vörå till kärleken i Kaskö för tio år 
sedan. På lördag återvänder han med en popup-restaurang på Vörå UF.

Familjen är viktig för Thomas Grönlund. Sonen Peik är nio år. I 
familjen finns också lottas två söner marcus och Tommy met-
so. 

Thomas Grönlund står för maten och hustrun lotta för det söta till kaffet på restaurang Vörå Inn på restaurangdagen på lördag. 

 z Restaurangdagen och Vörå Inn
 • Internationella restaurang-

dagen startade i Finland 
2011 och ordnas fyra gånger 
per år. 
 • Då får vem som helst öppna 

en popup-restaurang för en 
dag utan speciella tillstånd.
 • Första gången öppnade 

45 restauranger i tretton 
städer. Senast den ordnades, 
i februari i år, deltog 1 210 
restauranger i 27 länder.
 • Thomas och Lotta Grönlund 

har deltagit flera år i Kaskö. 
Nu vill de prova vingarna i 
Thomas gamla hemkrokar 
i Vörå.

 • Grönlunds popup-restau-
rang Vörå Inn serverar lunch 
och kaffe med bakverk. 
 • Restaurangen är öppen 

lördag 17 maj kl 11–16 i Vörå 
UF-lokal.
 • Thomas står för lunchen 

som består av av ugnsstekt 
laxfilé, trattkantarellsås 
och potatismos. Lotta kokar 
grisar och serverar andra 
bakverk. Man kan antingen 
äta lunch, dricka kaffe med 
dopp eller köpa grisar med 
sig hem. 
 • Vörå Inn kan ta emot 100 

matgäster.
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 zDet är stora förändring-
ar på gång i bankvärlden. 
Nordea stänger i Oravais 
och Vörå till hösten och Vasa  
Andelsbank drar in fyra kon-
tor längs kusten. 

Men Vasa Andelsbanks 
kontor i Oravais får vara 
kvar. Sista april stängdes 
dörrarna på Skolvägen 20 
och en knapp vecka senare 
slogs de upp i de nya loka-
lerna på Tunnelvägen 3.

Fredagen den 2 maj. Det rå-
der febril aktivitet i Andels-
bankens nya hyreslokaler i 
Oravais. Personalen hämtar 
saker på gamla stället, bär in 
och packar upp. Någon går 
omkring med dammtrasa 
och putsar. Flyttkarlar kom-
mer med 200 kilogram tunga 
bankfack som ska lyftas upp 
drygt en meter. Kunddirektö-
ren Rune Norrgård dirigerar 
och svarar på frågor från alla 
håll.

– Äntligen får persona-
len egna kontorsrum. Det 
är bättre både för kunderna 
och för arbetsron, säger för-
säljningschefen Maud Fleen 
som delar sin arbetstid mel-
lan Vörå, Oravais och Ny-
karleby.

Och visst är det en mo-
dern och fräsch banklokal 
som tagit form under våren. 
All elektricitet, ventilation 
och vvs-teknik har förnyats. 
Alla ytor är ljusa och fräscha. 
Nästan allt är vitt, utom 
betjäningsdisken som har 
Andelsbankens kännspaka 
orangea färg. 

Två och en halv lägenhet 
i Karlborgaren, totalt 188 
kvadratmeter, har tagits i an-
språk.

– Nu har vi räddat Andels-
banken i Oravais för tio år 
framåt, säger hyresvärden 
Bo-Göran Neuman som 
kommer förbi.

Det tror också Rune Norr-
gård.

– Jag tror nog att vi hade 
fått vara kvar även om vi inte 
hade flyttat. Vi har bra stor-
lek på kontoret, säger han.

Lika bra gick det inte för 
Munsala och Jeppo vars 
kontor stänger i juni. Då 
övertar Oravaiskontoret en 
del personal och utökar styr-
kan från tre–fyra till sex–sju. 
Rune Norrgård hoppas på att 
fler ska välja Andelsbanken 
framöver.

– Nordea stänger i Oravais 
och Vörå till hösten. Vi har 
märkt ett visst intresse bland 
deras kunder nu när vi flyttar 
mer centralt. Dessutom väl-
komnar vi också nya kunder.

Måndagen den 5 maj. Klock-
an 9.30, till och med någon 
minut tidigare, öppnar Rune 
Norrgård dörren till bankens 
nya lokaler. Allt ser ut att 
ha hittat sina platser och av 
fredagens organiserade kaos 
syns ingenting. 

Någon direkt anstormning 
är det inte. Första kunden 
Uno Ostberg kommer några 
minuter efter att dörren öpp-
nats. 

Han har ärende till ban-

kens enda betjäningspunkt 
över disk. Tidigare betjäna-
des de flesta kunderna över 
disk, men nu hänvisas alla 
som har flera eller mera in-
vecklade ärenden till sido-
kontoren. 

Vid betjäningsdisken av-
klaras snabba ärenden. Här 
har banken också en säker-
hetskassa som ger ut kon-
tanter vartefter de efterfrågas 
och som också tar hand om 
de kontanter som sätts in. 

Det betyder att personalen 
inte alls har lösa pengar lig-
gande. 

Uno Ostberg får betjäning 
av Åsa Nyby. 

– Det ser nog bra ut här, 
säger han.

Uno Ostberg bor på andra 
sidan riksåttan och håller 
på och byter bank. Han är 
en av dem som drabbats av  
Nordeas stängning och har 
nu valt andelsbanken.

Också övriga kunder på 

måndagsmorgonen verkar 
tycka att flytten gjort andels-
banken gott.

– Här är det lätt att ta sig in, 
inga trösklar eller trappsteg. 
Det enda som saknas är möj-
ligheten att öppna dörren ge-
nom att trycka på en knapp, 
säger Björn Svens som ser på 
lokalerna ur färdtjänsts per-
spektiv.

AnnA GAmmelGård
text och foto

Betjänar i nya banklokalen
Efter en hel vinter av planering och ombyggnad har Vasa 
Andelsbanks kontor i Oravais nu flyttat in i nya lokaler.

mårten Thors får betjäning av åsa nyby. det röda tyget är samma tyg som används i folkdräkter från Oravais. den vita väggen till höger ska prydas av en foto-
tapet. Vilket foto det blir avgörs i en fototävling. 

Kunddirektören rune norrgård öppnar dörren till Vasa  
Andelsbanks nya kontor i Oravais. 

Uno Ostberg är första kunden. rune norrgård från maxmo häl-
sar sin namne rune norrgård från Kimo välkommen.

 z Fototävling
 • Vasa Andelsbanks nya 

kontor i Oravais har en stor, 
tom vit vägg till höger om 
betjäningsdisken. Den ska 
dekoreras med en fototapet. 
 • Banken utlyser nu en 

fototävling. Alla intresserade 
får skicka in foton. Fotot får 
vara taget var som helst och 
temat är också fritt. Enda 
kravet är att bilden har lig-
gande format. 
 • En jury utser vinnaren, vars 

bidrag får pryda väggen som 
fototapet. Förutom vinnaren 
belönas också tvåan och 
trean.
 • Fotona ska lämnas in till 

banken (adress Vasa Andels-
bank, Tunnelvägen 3, 66800 
Oravais) på usb-minne eller 
cd senast 30 juni 2014 för 
att vara med i tävlingen. 
Fotofilen måste vara minst 
7,5 megapixel stor för att 
förstoringen ska bli bra.
 • I augusti ordnas officiell  

invigning av kontoret och 
samtidigt offentliggörs 
vinnaren när fototapeten 
avtäcks.

Badrums- och 
bostadsrenoveringar

-Från golv till tak
*Kakel-klinkers, våtrumsmattor och tapeter
*Certifierad montering
*Målning, tapetsering, matt och parkettläggning
*Övriga inredningsarbeten

A-BYGG ULF AHLBÄCK
66600 Vörå tel 0500-362422

www.a-byggahlback.fi, e-post  a-bygg.u.ahlback@netikka.fi

Specialisten på 
badrums-
renovering, 
mattläggning & 
spacklingsarbeten

   

   Fredrik Engman 050-527 9331 Våtrumscertifikat nr H2857/05

Specialisten på
badrums-
renovering,
mattläggning &
spacklingsarbeten

Fredrik Engman 050-5279331 Våtrumscertifikat

Oravais
Golv&Kakel

POP UP-CAFÉ &  
RESTAURANT-VÖRÅ INN

på UF-Lokalen i Vörå, Bergbyvägen 15
 LÖ 17/5 kl. 11-16

Kaffe, bakverk, nygräddade 
grisar, stekt lax med 
trattkantarellsås, mos

Info: Thomas & Lotta tel. 050 344 4916
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 zDe samlas på Norrvalla 
en onsdag i maj. Först kaffe, 
smörgås och en pratstund så 
energin räcker till förmid-
dagens motionspass. Sedan 
är det dags att snöra på be-
kväma skor. 

Vid klädställningarna blir 
det några kramar, en del har 
inte träffats på ett tag medan 
andra får en kram av annan 
orsak. Vörå-Oravais-Maxmo 
cancerklubb ordnar Må bra-
dag för sina medlemmar.

– Klubben betyder mycket. 
Gemenskapen finns här. 
Man kan inte alltid prata 
med utomstående om can-
cer, de drar sig undan, säger 
Berit Östman.

Hon har inte själv haft 
cancer, men maken Rolf dog 
endast tolv veckor efter att 
han fått sin diagnos. Hon har 
också mist en svägerska och 
dottern har varit cancersjuk 
men klarat sig.

Ett tjugotal har mött upp till 
motion och samvaro denna 
rekreationsdag. Medelåldern 
är rätt hög. De får promenera 
i elljusspåret med eller utan 
stavar, de får ledd träning 
med olika muskelövningar 
i gymnastiksalen och de får 
vattengymnastik i terapibas-
sängen. Efter lunchen blir det 
roliga samarbetsövningar.

Marita Wester hade bröst-
cancer 1997. Det är sjutton år 
sedan nu.

– När jag fick diagnosen 
ramlade allt över mig. En av 
de första sakerna jag gjorde 
var att se till att makens svar-
ta kostym och vita skjorta var 
i ordning. Jag satte till och 
med ett par svarta strumpor 
i kavajfickan, så allt skulle 
vara klart när han skulle gå 
på min begravning. Men när 
jag fick prata av mig med en 
som själv haft cancer släppte 
det. 

Nu är hon sekreterare i 
cancerklubbens styrelse och 
en av de dragande krafterna.

– När man varit sjuk och 

kommit undan med blotta 
förskräckelsen känns det bra 
att hjälpa dem som är drab-
bade nu, säger hon.

Hon berättar om tre olika 
sätt att reagera vid ett cancer-
besked: Antingen förtränger 
man, faller ihop och gråter el-
ler så ger man sig den på att 
sjukdomen ska övervinnas.

– Flera i klubben är utbil-
dade stödpersoner. Vi har 
tystnadsplikt. Cancersjuka 
och deras familjer kan ta 
kontakt med oss så gör vi vad 
vi kan för att stötta.

Hon säger att det vikti-
gaste för stödpersonerna är 
att etablera kontakt och vara 

neutrala. Berätta om egna  
erfarenheter eller bara lyss-
na.

– Cancer i dag behöver inte 
vara dödligt. Ju mera info vi 
får, desto lättare är det att be-
möta de som drabbats.

Cancerklubben ordnar inte 
bara rekreationsdagar, utan 
också vattengymnastik, som-
marresor, julfester, föreläs-
ningar och klubbkvällar.

En födelsemärkeskontroll 
i fjol lockade över 120 perso-
ner, som fördelat på tre tillfäl-
len fick sina födelsemärken 
granskade av en hudläkare.

Vem som helst kan vara 
medlem i den lokala cancer-

klubben och i Österbottens 
cancerförening, inte bara de 
som själva är eller har varit 
drabbade eller som har sjuka 
anhöriga. 

– Vi vill gärna ha flera 
medlemmar, gärna fler män 
och unga, säger Wester.

Föreningen delar ut ekono-
miska bidrag till sina med-
lemmar.

– Man kan till exempel få 
stöd för anskaffning av en pe-
ruk eller en bh för bröstopere-
rade. Vi stöder också barnfa-
miljer som drabbats, de bru-
kar få  en julpeng, säger Gun-
ne Mantere som är kassör.

Pengarna kommer del-
vis från medlemsavgifter till 
Österbottens cancerfören-
ing, men klubben får också 
bidrag från många fonder, 
stiftelser, föreningar och ban-
ker. Rekreationsdagen på 
Norrvalla till exempel, den 
ordnades med bidrag från 
Edvard Nickulls fond.

– Privatpersoner är också 
bra på att stöda cancerför-
eningen, det är vi glada och 
tacksamma för. Likaså är 
Rosa bandet-insamlingen på 
höstarna viktig, forskningen 
behöver mera anslag hela ti-
den, säger hon.

AnnA GAmmelGård
text och foto

 

Rekreationsdag ger ny kraft
Den sociala kontakten med andra som gått genom samma sak är viktig. 
Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb stöder dem som drabbas.

Folkhälsans niclas Wiitala visar Fride Häggblom hur han ska 
lyfta vikterna medan Bertel nordqvist gör en annan övning. 

Vattengymnastik i terapibassängen. Från vänster Paul Helsing, Berit Brors, Yngve Jansson, ritva Hyytiäinen, Gunhild åman och Gunnel Härtull.

 z Cancerklubben
 • Vörå-Oravais-Maxmo can-

cerklubb bildades 1993 och 
har cirka 500 medlemmar.
 • Är en del av Österbottens 

cancerförening.
 • Marita Wester är sekrete-

rare och Gunni Mantere är 
kassör i klubben, som just nu 
saknar ordförande. Övriga 
styrelsemedlemmar är Anne 
Back, Britta Bagge, Birgitta 
Hautala, Lisbeth Hellqvist, 
Paul Helsing, Ulla-Britt 
Holmqvist, Ulla Holmström, 
Gustav Rauma och Siv Säll.

Basti- 
insamlingen 
fortsätter  
hela maj

 zAnn-Mari Johansson som 
startade insamlingen till för-
mån för cancerdrabbade Se-
bastian Bystedt är glad.

– Hittills har insamlingen 
gått över förväntan, resulta-
tet är helt super. Och Basti 
mår rätt bra just nu.

Sebastian Bystedt har can-
cer i levern och gallgångarna. 
Han får cytostatikabehand-
ling i Vasa varannan vecka. 
Han kan inte opereras här 
just nu, och söker alternativ 
utomlands. Men därifrån har 
han inget hört ännu.

Insamlingen ”Stödgrupp 
för Sebastian” pågår till sista 
maj, så ännu finns tid att ge 
sitt stöd. Kontonumret är  
FI 83 49710010018411.

Sebastian Bystedt.
 Foto: marita Bagge
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Arbetspoolen  
i sommar

 zBehöver du hjälp med 
fönstertvätten eller städ-
ning inför dimissionsfesten? 
Orkar du inte med gräsklip-
pandet mera? 

Som privatperson har du 
möjlighet att få hjälp med 
olika sysslor. Då är det bara 
att kontakta Arbetspoolen 
som förmedlar arbetshjälp 
av ungdomar i 14–18-års-
åldern till privata hushåll i 
Vörå. 

Arbetsuppdrag utförs hela 
sommaren men uppdrag 
man vill ha utfört under 
tiden 7 juli–15 augusti bör 
bokas senast 30 juni. Ring 
3821 671 eller boka via www.
vora.fi/kultur-och-fritid/
arbetspoolen.

Uppdraget får ta högst 3 
timmar och ungdomarna 
får en lön på 20 euro direkt 
av arbetsbeställaren när 
uppdraget är slutfört. 

Det går också att komma 
överens om regelbundna 
arbeten.

Työrinki  
kesällä

 zTarvitsetko ikkunan-
pesu- tai siivousapua ennen 
kevään valmistujaisjuhlia? 
Etkö enää jaksa leikata 
nurmikkoja? 

Yksityishenkilönä on 
sinulla mahdollisuus saada 
apua erilaisiin tehtäviin. 
Otat silloin vain yhteyttä 
Työrinkiin, joka välittää 
14 – 18-vuotiaiden nuorten 
työapua Vöyrin yksityisiin 
talouksiin.  

Työrinki toimii koko 
kesän, mutta jos haluat 
työtehtäviä suoritetuksi 
ajalla 7. heinäkuuta – 15. 
elokuuta, varaus on tehtävä 
viimeistään 30. kesäkuuta. 
Soita 3821 671 tai tee varaus 
kunnan kotisivuilla www.
vora.fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/tyorinki

Tehtävä saa kestää  
korkeintaan 3 tuntia ja  
työn tilaaja maksaa 20  
euroa palkkaa nuorelle  
kun tehtävä on suori- 
tettu.

Työringin kanssa voi 
tehdä sopimuksen myös 
säännöllisistä töistä.

Bokbussen får 
ny tidtabell

 zHar du lång väg till  
biblioteket? Biblioteket 
förnyar bokbussens tid- 
tabell från och med hösten 
2014. 

Du som har förslag  
eller önskemål om nya håll-
platser får gärna meddela 
biblioteket, per e-post  
bibl.vora@vora.fi eller tele-
fon 3821685.

Kirjastoauton 
aikataulu  
uudistuu

 zOnko sinulla pitkä matka 
kirjastoon? Kirjastoauton 
aikataulu uusitaan syskyllä 
2014. 

Jos sinulla on ehdotuksia 
tai toivomuksia voit  
ottaa yhteyttä kirjastoon,  
sähköposti bibl.vora@vora.fi 
tai puhelin 382 1685.

 zEgyptiern Essam Soliman  
i Vörå är hantverkare och 
en riktig tusenkonstnär. Han 
jobbar i faner, sand, plexiglas, 
keramik, gips, glas, läder och 
mässing, ja inget material är 
honom främmande.

– Jag gillar att jobba med 
händerna, och ända sedan 
jag var ung har jag varje år 
lärt mig att handskas med ett 
nytt material.

Nu har han tillsammans 
med elektrikern Tobias Järn-
ström och mångsysslaren 
Jeanette Ljungars startat in-
redningsföretaget Solimar 
Art.

De vill erbjuda annorlun-
da inredning och helhets-
lösningar till de finländska 
hemmen.

– Ni har hur många färger 
som helst att välja bland i 
butiken, men ni använder 
bara vitt, säger Soliman som 
gärna vill sätta mer färg på 
hemmen.

Som första större pro-
jekt håller de på att göra en 
visningslägenhet hos Jeanet-
tes dotter, och Tobias syster, 
i Vasa. I tamburens tak får 
hon den färgglada plexiskiva 
som syns på bilden här invid. 
Den ska belysas ovanifrån, 
det är där Tobias Järnström 
kommer in i bilden. Han ska 
förse Solimans uppfinningar 
med elektricitet och ljus.

Essam Soliman satsar 
mycket på dekorationer i tak 
och speglar. Han sandbläst-
rar in mönster i speglar som 
med belysning bakifrån kan 
bli fina inredningsdetaljer.

– Jag jobbar med plexi-
glas i stället för riktigt glas i 
takdekorationerna. Det är 
för farligt med glas som kan 
splittras i tusen bitar. Plexi-
skivorna kan  göras hur stora 
som helst, säger han. 

Det nybildade företaget 
har tre ben att stå på. De till-

verkar egna designproduk-
ter, de förädlar inrednings-
produkter från halvfabrikat 
och gör om gamla föremål 
och ger dem nytt liv. 

 Jeanette Ljungars – mark-
nadsförare, ledarskaps-
coach, föreläsare och försäl-
jare –  har ett brett kontakt-
nät och språkkunskaper som 
de andra saknar.

– Jag har också många 
idéer på olika lösningar, men 
tillverkningen i praktiken 
överlåter jag gärna åt någon 

annan, säger Ljungars.
Företaget är också redo att 

ta sig an offentliga miljöer. 
De tänker sig att de ska hitta 
återförsäljare för sina pro-
dukter både i Finland och 
internationellt. 

De kommer att köpa in söm-
nadsarbeten av några filip-
pinska kvinnor som Jeanette 
Ljungars lärt känna under 
sina besök i landet. I fram-
tiden kanske invandrarkvin-
nor här i landet kan få söm-

nadsjobb av företaget.
– Det känns bra om vi 

samtidigt kan hjälpa någon 
annan. Jag tror inte på kon-
kurrens men däremot på 
nätverk. Vi kommer att söka 
win-win-situationer, säger 
Ljungars.

Företaget söker nu ett 
varmt utrymme på cirka 
60 kvadratmeter i Vörå där 
Soliman kan använda sina 
verktyg och tillverka de olika 
inredningsartiklarna.

AnnA GAmmelGård

Mixar 
material, 
sätter färg

Nya före- 
taget Soli-
mar Art vill 
erbjuda alter-
nativ till tradi-
tionell finländsk  
inredning. 

Tobias Järnström, Jeanette ljungars och essam Soliman har startat ett inredningsföretag till-
sammans. I fönstret ses den plexiglasskiva som Soliman piffat upp med kontaktplast som ska 
upp ett tak i deras första visningslägenhet. Foto: anna gammelgård

Låt oss 
förverkliga

Era 
drömmar....

Ab BYGGTJÄNST 
H-E STORLUND Oy

66600 Vörå
tfn 06-383 8516, 0500-264 811

Planerar du  
bostadsbyte?

Ser en människa i varje kund.

VI ORDNAR FINANSIERING,  

BE OM EN OFFERT! 
Vi syr ihop en lösning som passar just dina  
behov och din livssituation.

Hos oss får du allt du behöver på ett och  
samma ställe; banktjänster, förmögenhetsför- 
valtning, försäkringar och fastighetsförmedling. 
En personlig kundrådgivare står till din tjänst i  
alla ekonomiska frågor om du vill.

Välkommen till Aktia!
Titta in på vårt kontor eller  
boka tid på 0800 0 2470.
www.aktia.fi

Oravais 
Öurvägen 6 • 66800 Oravais

Aktia Bank Abp

LokalTapiola Österbotten ordnar gratis
släckargranskning för våra försäkrings-
kunder samt för dem som begär offert
vid:

Vörå brandstation
fredagen 25.4.2014 kl 9-16

Oravais brandstation
måndagen 28.4.2014 kl 9-16

Maxmo, Nabben 
torsdagen 12.6.2014 kl 17-19.00

Vi bjuder på kaffe, saft och bulla!

Tfn 06-534 200

LokalTapiola Österbotten ordnar gratis
släckargranskning för våra försäkrings-
kunder samt för dem som begär offert
vid:

Vörå brandstation
fredagen 25.4.2014 kl 9-16

Oravais brandstation
måndagen 28.4.2014 kl 9-16

Maxmo, Nabben 
torsdagen 12.6.2014 kl 17-19.00

Vi bjuder på kaffe, saft och bulla!

Tfn 06-534 200

LokalTapiola Österbotten ordnar gratis
släckargranskning för våra försäkrings-
kunder samt för dem som begär offert
vid:

Vörå brandstation
fredagen 25.4.2014 kl 9-16

Oravais brandstation
måndagen 28.4.2014 kl 9-16

Maxmo, Nabben 
torsdagen 12.6.2014 kl 17-19.00

Vi bjuder på kaffe, saft och bulla!

Tfn 06-534 200

Maxmo Nabben
to 12.6.2014 kl. 17-19.30

 

Nybyggen och
renoveringar

Johan Bertils tfn 050-590 1861

0500 663907 
/ Mikke, Vörå

Ring för info!

• Fällning av gårdsträd 
• Fixar hängande el. läckande
   takrännor, stuprör el. 
   snöhinder, upp till 28 m
• Vi utför även andra jobb
   med skylift!

TEHO Clean 
TAKTVÄTT OCH MÅLNING AV TAK

Clean
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 zKivenheiton päässä kasi-
tieltä Oravaisten keskustassa 
sijaitsee pakolaistoimiston 
hallinnoima  Stella-perhe-
ryhmäkoti ja Stödis-tuki-
asunto.

Näistä kodinomaisista 
juuri pintaremontoiduista 
tiloista muodostuu lapsille ja 
nuorille sekä koti että perhe 
ennen heidän lähtöään täysi-
ikäisinä maailmalle.

– Tämä on lapsille ja nuo-
rille kuin linnunpesä tai lintu- 
koto, josta he aikuistues-
saan lentävät muuttolintujen 
lailla maailmalle, palaten 
aina silloin tällöin takaisin 
”mummolaan” tervehtimään 
vanhoja tuttuja, sanoo pako-
laistoimiston johtaja Lisbeth 
Näsman.

Entiset Aftonbon tilat 
on jaettu kahteen osaan. 
Stella-perheryhmäkodissa 
on seitsemän asukaspaik-
kaa yksin Suomeen saapu- 
neelle 0–17-vuotiaalle lap-
selle ja nuorelle. Talon toi-
sessa päädyssä Stödis-tuki-
asunnossa asuu kaksitoista 
nuorta, jotka ovat täysi-iän 
kynnyksellä ja harjoittelevat 
itsenäistä elämää suomalai-
sessa yhteiskunnassa. 

– Stella-perheryhmäkodin 
toiminta käynnistyy tämän 
kevään aikana, vaikkakin 
meillä on jo aikaisemmin 
ollut vastaavaa toimintaa 
muun muassa Kaitsorissa, 
sanoo vastaava ohjaaja Anna 
Käcko.

Arki perheryhmäkodissa 
on normaalin perhe-elämän 
tapaista. Lapset ja nuoret 
käyvät koulua, harrastavat, 
syövät ja viettävät aikaa yh-
dessä, oppivat huolehtimaan 
sekä itsestään että toisistaan 
turvallisessa kodinomaisessa 
ympäristössä. 

– Meillä on loistava sijainti 
ajatellen linja-autoyhteyksiä 
ja lasten harrastusmahdol-
lisuuksia, sanoo Käcko.

Pakolaistoimiston alaisuu-
dessa asuvat lapset ja nuo-
ret saavat itse valita tuleeko  
suomesta vai ruotsista 
heidän koulukielensä. Tällä 
hetkellä suurin osa pakolais-
toimiston asukkaista käyvät 
suomenkielistä koulua.

– Tämä on myös käytän-
nön kielikylpyä, sillä monet 
lapsista ja nuorista oppivat 
sekä suomea että ruotsia 
asuessaan täällä, toteavat 
Näsman ja Käcko.

– Toimintaamme ohjaa ko-
toutumissuunnitelma, jonka 
avulla lapset ja nuoret kasva-

vat ja sopeutuvat yhteiskun-
taamme, sanoo Näsman.

Työ ja toiminta ryhmä-
kodeissa on haasteellista 
ja monipuolista. Kesäkuun 
alussa Stellan ja Stödiksen 
asukkaat avaavat ovensa 
kuntalaisille. Tarkempaa tie-
toa avointen ovien päivästä 
ja siihen liittyvästä kirppu-
toritapahtumasta ilmestyy  
Vöyrin kunnan verkkosivuil-
le lähiviikkoina. 

Kirpputorista saadut tuo-
tot asukkaat jakavat keske-
nään. Osalla asukkaista on 
kova halu saada lähettää 
rahaa kotimaahan jääneelle  
perheelle. Lisäksi monet 
asukkaat toivovat saavansa 
kesätöitä, jonka rahoittami-
seen työnantajalla on muun 
muassa mahdollisuus saada 
kotoutumistukea Kelalta. 

– Kyllä nämäkin nuoret 
haaveilevat ajokortista ja 
muista elämään kuuluvista 
asioista, mutta heillä ei ole 
vanhempia maksamassa 

kuluja, sanoo pakolaistoi-
miston johtaja Näsman. 

AnnikA BAcklund
teksti ja kuvat

 

Tämä on nuorten pakolaisten 
ponnahduslauta maailmalle

Entisestä Aftonbo-vanhustentalosta on muodostunut  
koti yksin Suomeen tuleville pakolaislapsille ja -nuorille.

Pakolaistoimiston johtaja lisbeth näsman ja Stella-perheryhmäkodin vastaava ohjaaja Anna käcko sommittelemassa taulukollaasia Aftonbo-vanhustentalon 
ajoilta muistoksi jääneillä tauluilla. 

Pakolaistoimiston tilat Öjvägenin varrella Oravaisissa.   

Anna käcko ja lisbeth näsman kertovat, että piha-alueella si-
jaitsevan huvimajan kunnostus on sopiva kesäprojekti Stödik-
sen ja Stellan asukkaille.  

 z Mitä eroa on vastaanottokeskuksella ja pakolaistoimistolla?
 • Pakolaisten vastaanotto-

keskus tarjoaa katon 
turvapaikanhakijoille, joilla 
ei vielä ole oleskelulupaa. 
Vastaanottokeskus majoittaa 
perheitä, miehiä ja naisia.

 • Pakolaistoimiston alaisuu-
teen voidaan sijoittaa 
oleskeluluvan saaneita 
pakolaisia.
 • Sekä vastaanottokeskus 

että pakolaistoimisto kuulu-

vat Vöyrin kunnan pakolais-
lautakunnan alaisuuteen.
 • Pakolaistoimistolla on 

40 asukaspaikkaa, joista 
14 Pietarsaaressa ja loput 
Vöyrin kunnan alueella: 7 

Tabernassa, 7 Stellassa ja 12 
Stödiksessä.
 • Vöyrin kunta tarjoaa 

lisäksi 15 jälkihuoltopaikkaa 
18–21-vuotiaille pakolais-
nuorille. 

 zYmpyrä Fahad 
Ahmed Husseinin 
kohdalla on sulkeu-
tunut. Hän saapui 
vuonna 1997 pako-
laisena perheensä 
kanssa Oravaisiin 
ja tällä hetkellä hän 
toimii ohjaajana 
Stödiksessä. 

Lukion ja armeijan jälkeen hän on suo-
rittanut sairaanhoitajaopintoja Etelä-Suo-
messa mutta tulevaisuudessa hänellä on 
tähtäimenä lääketieteen opinnot ulko-
mailla. 
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MI:s stora  
kavalkad 
i bilder

Stora blandade kören bjöd på mäktiga toner. Aquarelle och 
Kör för alla i förgrunden. Också Oravais Manskör, Rågbröder-
na och Pensionärskören medverkade.

Många ville höra körerna och orkestrarna på medborgarinsti-
tutets stora sång- och musikkavalkad. Norrvallas stora festsal 
var nästan fullsatt.

Sebastian Förström, Alexander Nybäck, Göran Westerlund och Jan Nybäck i MI:s nyaste orkester Evergreen. Orkestern satsar på 1960–70-talets 
odödliga musik och framförde Roy Orbisons ”Evergreen” och ”Pretty Woman” samt Elvislåten ”If I can dream” av Walter Earl Brown.
 Foton: anna gammelgård

Marina Nygårds enskilda sångelever Lina Ollil, Elin Långnab-
ba, Natalie Louhiranta, Petter och Elsa Sandås sjöng tillsam-
mans ”Counting Stars”.

Emilia Louhiranta, Nathalie Nyman, Ida 
Lindgren, Minna Wiklund och Elsa Sandås 
sjöng ”Royals”.

Konferencieren Jan Jacobson  i samspråk 
med Vörå spelmansklubb.

MI tackar och ser framåt
 zYtterligare ett år med en 

mångfald av kurser är till 
ända. Medborgarinstitutet 
önskar sända ett varmt tack 
till alla deltagare, kursdraga-
re och samarbetspartners för 
det gångna läsåret! Vi önskar 
alla en trevlig fortsättning på 
våren och hoppas att vi ses 
igen nästa läsår. 

Höstens kurskatalog ut-
kommer i mitten på augusti 
och kursstart blir det i mitten 
av september.

Men för kansliet betyder 
ett läsårs slut endast att ett 
nytt inleds. Så snart kurserna 
avslutats och musikkavalka-
den städats bort vänder vi 

våra blickar mot nästa läsår. 
Från början av maj till mitten 
av juni görs grovarbetet inför 
följande läsår.

För att ytterligare kunna 
förbättra och utveckla vår 
verksamhet önskar vi därför 
förslag på nya kurser och fö-
reläsningar samt även åsikter 
om befintliga kurser. Institu-
tet vill att såväl gamla och 
nya deltagare ska trivas och 
få ut maximalt av sitt delta-
gande.

Snabbaste sättet att få fram 
sin åsikt är att surfa in på in-
stitutets hemsida och fylla i 
kursförslag-formuläret. Man 

kan även skriva ner sina för-
slag på ett papper och lämna 
in till närmaste kommunal 
infopunkt eller till något av 
kommunens bibliotek. Vid 
dessa ställen finns även blan-
ketter att fylla i.

Berätta vilken kurs ni öns-
kar, var kursen kunde hållas, 
eventuell dragare, önskemål 
om tidpunkt och kurslängd 
samt era egna uppgifter.

Bland inlämnade kursför-
slag som hamnar i höstens 
katalog utlottas två present-
kort på valfri kurs för läsåret 
2014–2015.

Institutets webbplats hittas 
på adressen: www.vora.fi/mi

 z Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

Kiittää ja katsoo tulevaisuuteen
 z Jälleen yksi vuosi lukui-

sine kursseineen on päätty-
nyt. Kansalaisopisto haluaa 
lähettää lämpimät kiitokset 
kuluneesta lukuvuodesta 
kaikille osallistujille, kurssi-
laisille ja yhteistyökumppan-
eille! Toivotamme kaikille 
mukavaa kevään jatkoa ja 
toivomme tapaavamme jäl-
leen ensi lukuvuonna.

Syksyn kurssiluettelo il-
mestyy elokuun puolivälissä, 
ja kurssit alkavat syyskuun 
puolivälissä.

Mutta toimiston näkökul-
masta yhden lukuvuoden 
päättyminen tarjoittaa vain 
uuden alkamista. Heti kun 

kurssit ovat päättyneet ja 
musiikkikavalkadin lavas-
teet siivottu pois, katseemme 
kääntyvät kohti seuraavaa 
lukuvuotta. 

Näin ollen jotta voisimme 
edelleen kehittää ja parantaa 
toimintaamme, toivomme 
ehdotuksia uusiksi kursseiksi  
ja luennoiksi sekä mieli- 
piteitä nykyisistä kursseista. 

Nopeiten mielipiteensä saa 
ilmaistua opiston kotisivuil-
la, joilla voi täyttää kurssi- 
ehdotuslomakkeen. Ehdo-
tuksia voi kirjata myös pape-
rille ja toimittaa se kunnan 
lähimpään infopisteeseen tai 

kirjastoon. Niissä on myös 
valmiita lomakkeita täytet-
täviksi.

Kertokaa, mitä kurssia toi-
votte, missä kurssi voitaisiin 
pitää, kuka sitä voisi mah-
dollisesti vetää, mitä aika-
taulutoiveita teillä on, miten 
pitkä kurssi voisi olla sekä 
omat yhteystietonne.

Syksyn kurssiluetteloon 
päätyneiden kurssien eh-
dottajille arvotaan kaksi 
lahjakorttia vapaasti valitta-
valle kurssille lukuvuodeksi 
2014–2015.

Kansalaisopiston kotisi-
vut ovat osoitteessa: http://
www.vora.fi/ko. 

 z Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan kansalaisopisto

Elinstallationer
Tel.050-5385756
stenbackel@gmail.com050 525 7216

www. .nu

Värme, vatten-, avlopps-
och ventilationsanläggningar.

Bergs- och jordvärmeanläggningar

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

HEIKIUS RÖR ABHEIKIUS RÖR AB
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Kul-turen 2014 
går till Oravais

 zÄven i år blir det en fort-
sättning på Kul-turen. Årets 
Kul-turen, som ordnas lör-
dagen 28 juni, koncentreras 
den här gången till Oravais. 
Museer, sevärdheter och  
turistföretagare håller öppet 
hus klockan 12–17. 

Ofta är det så att man be-
sökt sevärdheter runt om i 
Finland och i världen men 
kanske inte museét i den 
egna kommunen. Det här är 
ett utmärkt tillfälle för alla 
bekanta sig med vad som 
finns i Oravaisdelen av Vörå. 
Oravais har en mycket spän-
nande historia som finns be-
varad tack vare engagerade 
eldsjälar.  

Visste du till exempel att 
det finns fina och intres-
santa miniatyrmodeller av 
Masugnsområdet på Virgo, 
bruksområdet vid Kimo 
Bruk och slagfältet vid Furir-
bostället?

Kultur- och fritidsnämn-
den ordnar gratis bussar med 
guidning från Maxmo och 
Vörå.

Hantverkare inom Vörå er-
bjuds samtidigt möjlighet 
att visa och sälja sina alster 
avgiftsfritt på någon av de 
platser som deltar i projek-
tet. Hantverkaren bör själv 
ha med sig eget bord och 
eventuell övrig utrustning.  
Intresserade kan anmäla di-
rekt till önskad plats senast 

3 juni 2014 så att fullstän-
digt program hinner med i 
Kommunbladets juninum-
mer. Kontaktuppgifter på de 
som deltar i Kul-turen finns 
på www.vora.fi/kultur-och-
fritid.

Ordnar ni 
program under 
Vörådagarna?

 zFöreningar och andra ar-
rangörer av evenemang un-
der Vörådagarna kan med-
dela Kultur- och fritidsav-
delningen genast ni bestämt  
datum för ert evenemang. 
Ring 382 1671 eller skicka e-
post till fritid@vora.fi.

Innan man slår fast datum 
för evenemanget kan det löna 
sig att gå in på www.vora.fi/
kultur-och-fritid/evenemang 
och kolla vad annat som ord-
nas för att undvika krockar. 
Preliminärt program för da-
garna, 28.6–13.7, finns i eve-
nemangkalendern och upp-
dateras kontinuerligt. 

Ny rutt för 
Langradin

 zGlädjande många deltog 
i fjolårets Langradin men vi 
hoppas naturligtvis att ännu 
flera deltar i år lördagen den 
5 juli. I år kommer det för 
deltagarna att bli en ny och 
kortare rutt. Kortegen går 
som vanligt genom centrum 
så för åskådarna blir det ing-
en ändring. Bland alla del-

tagarna utses det ”mest bril-
janta” ekipaget, som belönas 
med ett presentkort. Vinnare 
utses i både förenings- och 
företagsklassen. Anmälning-
ar, tillsammans med en kort 
speakertext, bör vi få senast 
30 juni 2014 till fritid@vora.fi.

Marknaden 
flyttar

 zEfter Langradin har för-
eningarna och företagen 
möjlighet att på marknaden 
vid kommungården infor-
mera mera om sin verksam-
het. Platser under tre meter 

är gratis och vill man ha en 
större plats betalar man en 
liten avgift. Trots att området 
är större än i fjol är antalet 
platser begränsat så det gäl-
ler att boka plats i tid. Det 
samma gäller också bakluck-
eloppiset på parkeringen 
nere mot ån. 

Marknaden pågår klockan 
10–14. Kontakperson för 
marknaden är Ulrika Ras-
mus, telefon 040-965 1561.

Vöråsoppan 
serveras

 zÄven i år blir det servering 

av traditionella Vöråsoppan i 
Tegengrenskolan. Den serve-
ras på langradslördagen den 
5 juli.

Berätta om 
sommarens 
evenemang

 zEvenemang som ordnas 
i  sommaren och som ni vill 
presentera i Kommunbla-
dets sommarnummer, som 
utkommer 18 juni, bör vara 
Kultur- och fritidsavdelning-
en tillhanda senast 3 juni 
2014. 

Sänd in en beskrivning av 
evenemanget till adressen 
Öurvägen 31, 66800 Oravais 
eller via e-post på adressen 
fritid@vora.fi.

Turistinfo 
sammanställs

 zUnder sommaren får Kul-
tur- och fritidsavdelningen 
ofta förfrågningar angående 
bland annat sevärdheternas 
och matställens öppethåll-
ningstider, priser, kartor med 
mera. 

Därför önskar vi även att 
ni skickar in sådant info-
material senast 4 juni 2013 
så att vi kan sammanställa 
materialet och distribuera till 
kommunens info-punkter 
och bibliotek.

Dagsutfärd  
med kajak

 z Intresserad av paddling? 
Onsdag 2.7 kl.10 ordnas en 
dagsutfärd med kajak från 
Kuni till Nabben (samarbete 
med Korsholms kommun).

Dagsutfärden beräknas ta 
5–6 timmar. Pauser tas på 
rastställen, och deltagarna 
har med egen lunch. Max 
åtta deltagare. Simkunnighet 
minst 200 meter. Åldersgrän-
sen är 13 år och avgiften på 
40 euro inkluderar en kajak 
och ledare. 

Mera info om paddling-
arna från och med 28 maj 
på www.vora.fi/kultur- och 
-fritid/ 

Langradin är en folkfest. Här är det Vörå spelmansklubb som tågar genom Vörå 2013. 
 Foto: arkiv/arash matin  

 z Kultur- och fritidsavdelningen informerar

Kul-turen lähtee 
Oravaisiin

 zKul-turen jatkuu tänäkin 
vuonna. Se pidetään tällä 
kertaa Oravaisissa, lauan-
taina 28. kesäkuuta. Museot, 
nähtävyydet ja matkailu-
yritykset ovat avoinna kello 
12–17. 

Monesti voi olla niin, että 
ihmiset ovat tutustuneet 
nähtävyyksiin eri puolilla 
Suomea ja maailmaa, mutta 
eivät ehkä oman kotikun-
tansa museoon. Kul-turen 
tarjoaa kaikille erinomaisen 
tilaisuuden tutustua Vöyrillä 
Oravaisten mahdollisuuk-
siin. 

Oravaisten historiasta 
löytyy erittäin jännittäviä 
tapahtumia, joista on säi-
lynyt tietoa tulisieluisten ja 
sitoutuneiden ihmisten an-
siosta.

Tiesitkö esimerkiksi, että 
Virgossa on upeita, kiin-
nostavia pienoismalleja 
Masuunialueesta, Kimon 
Ruukissa ruukin alueesta ja 
Furiirin puustellilla taistelu-
kentästä?

Kulttuuri- ja vapaa-ajan-
lautakunta järjestää ilmaisen 
bussikuljetuksen ja opastuk-
sen Maksamaalta ja Vöyriltä.

Vöyriläisille käsityöläisille 
tarjoutuu samalla maksuton 
tilaisuus esitellä ja myydä  
tuotteitaan hankkeeseen 
osallistuvilla paikoilla. Käsi-
työläisen on itse tuotava pö-
ytänsä ja mahdolliset muut 
varusteet. 

Kiinnostuneet voivat il-

moittautua haluamaansa 
paikkaan suoraan viimei-
stään 3. kesäkuuta 2014,  
jotta ohjelma ehtii koko-
naisuudessaan Kommun-
bladetin kesäkuun nume-
roon. 

Kul-tureniin osallistuvien 
yhteystiedot löytyvät osoit-
teesta  http://www.vora.fi/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/.

Järjestättekö 
Vöyrinpäivillä 
ohjelmaa?

 zYhdistykset ja Vöyrinpäi-
vien muut tapahtumajärje-

stäjät voivat ilmoittaa tapah-
tumansa päivämäärän heti 
sen päätettyään joko puheli-
mitse numeroon 382 1671 tai 
sähköpostitse osoitteeseen 
fritid@vora.fi.

Ennen tapahtumapäivän 
päättämistä kannattaa pääl-
lekkäisyyksien välttämiseksi 
käydä kunnan sivuilla  http://
www.vora.fi/kulttuuri-ja-
vapaa-aika/tapahtumia/ tar-
kastamassa, mitä muuta sinä 
päivänä järjestetään. 

Vöyrinpäivien 28. kesä- 
kuuta–13. heinäkuuta alus-
tava ohjelma löytyy tapahtu-
makalenterista, ja sitä päivi-
tetään jatkuvasti.

Langradin-
kulkueen  
uusi reitti

 z Ilahduttavan monet osal-
listuivat viime vuoden lan-
gradin-kulkueeseen, mutta 
tietenkin toivomme vieläkin 
enemmän osallistujia tämän 
vuoden tapahtumaan lauan-
taina 5. heinäkuuta. Tänä 
vuonna käytössä on uusi 
ja aiempaa lyhyempi reitti. 
Katsojien kannalta muutos 
ei näy, koska kulkueen reitti 
kulkee edelleen keskustan 
läpi. Kaikkien osallistujien 
joukosta valitaan loistavin 

kulkuneuvo, joka saa palkin-
noksi lahjakortin. Voittajat 
valitaan sekä yhdistys- että 
yritysluokissa. Ilmoittautu-
miset ja lyhyet esittelytekstit 
on toimitettava yllä oleviin 
osoitteisiin viimeistään 30 
kesäkuuta 2014.

Markkinat
siirtyvät

 zLangradin-kulkueen jäl-
keen yhdistyksillä ja yrityk-
sillä on mahdollisuus kertoa 
tarkemmin toiminnastaan 
markkinoilla kunnantalolla. 
Alle 3 metrin paikka on il-
mainen; suuremmista pai-
koista peritään pieni maksu. 
Vaikka alue on nyt suurempi, 
paikkoja on rajallinen määrä, 
joten varaus kannattaa tehdä 
ajoissa. Sama koskee myös 
peräluukkukirppistä joen 
varren pysäköintipaikalla.

Markkinat jatkuvat kello 
10–14. Markkinoiden yhteys-
henkilönä toimii Ulrika Ras-
mus, puhelin 040-965 1561.

Vöyrinkeittoa 
tarjotaan

 zTänäkin vuonna ainakin 
Tegengrenskolanissa tarjota-
an perinteistä Vöyrinsoppaa.

Kertokaa 
omista 
tapahtumista

 zTapahtumista, joista halu-
taan tiedottaa Kommunbla-
detin kesänumerossa, on toi-
mitettava tiedot Kulttuuri- ja 

vapaa-aikaosastolle viimeis-
tään 3 kesäkuuta 2014.

Lähetä tapahtumakuvaus 
osoitteeseen Öurintie 31, 
66800 Oravainen, tai sähkö-
postitse osoitteeseen  fritid@
vora.fi.

Matkailijainfoa 
koostaan

 zKulttuuri- ja vapaa-aika-
osastolta kysellään kesä-
aikaan usein muun muassa 
nähtävyyksien ja ruokapaik-
kojen aukioloaikoja, hintoja 
ja karttoja. Siksi toivomme 
saavamme myös tällaista  
infomateriaalia viimeistään 
4 kesäkuuta 2013, jotta voim-
me koota tiedot ja sitten ja-
kaa materiaalia kunnan info-
pisteisiin ja kirjastoon.

Päiväretki 
kajakilla

 zKiinnostaako melonta? 
Keskiviikkona 2. heinäku-
uta kello 10 järjestetään 
päiväretki kajakilla meloen 
Kunista Nabbeniin (yhteis-
työssä Mustasaaren kunnan 
kanssa).

Retken arvioidaan kestä-
vän 56 tuntia. Pidämme tau-
koja levähdyspaikoilla. Osal-
listujat tuovat omat eväänsä. 
Enintään 8 osallistujaa. 
Uimataito vähintään 200 
metriä. Ikäraja on 13 vuotta. 
Maksu 40 euroa, sisältää 
kajakin ja retkiohjaajan pal-
velut. Lisätietoa melonnasta 
28.5. lähtien osoitteessa 
http://www.vora.fi/kulttuu-
ri-ja-vapaa-aika/.

Vörå konstklubb järjesti arpajaiset viime vuoden markkinoilla. Markkinat siirretään tänä vuonna 
torilta kunnantalolle. kuva: katarina Österberg

 z Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto tiedottaa
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 zBoken handlar om Quasi-
modo som ringer i den stora 
klockan i Notre-Dame. Qua-
simodo blir kär i Esmeralda. 
Prästen Frollo var avundsjuk 
på Quasimodo. Om du vill ha 
reda på bokens spännande 
fortsättning läs den nu.

Vi ger boken vitsordet 9.

Tredjeklassarna, från vänster Walter Gammelgård, Plamen 
Alyoshev, Nicolas Bergman, Lembit Arikainen och Saw Gay Eh 
Kue Kler Ter Pokekee, har läst ”Ringaren i Notre Dame”.

 z Juni ljuger att hon har en 
pojkvän. Han heter Jonah. 
De ska på skol-DM. Hon tror 
att det inte går så bra. Men 
det går nog bra, hon kommer 
på 2:a plats i bollkastning. Ju-
nis kusin Ella tjatar om att få 
träffa Jonah. 

Hur ska det gå när alla träf-
fas på skol-DM?

Vi ger vitsordet 6. 

Fjärdeklassarna, från vänster Evelina Österberg, Belinda 
Stenroos, Jacob Smeds, Eddie Nordlund, Rasmus Agnesbäck 
och Wilma Gammelgård, berättar om boken ”Kärlekskrisen”. 

 zRobin Hood är en man 
som är fredlös. Han är bra på 
att skjuta med pilbåge. Han 
stal från de rika och gav åt 
de fattiga. Han bodde i Sher-
woodskogen. 

Sheriffen ville ha fast Ro-
bin Hood. Lille John var 
stark och lång. Robins gäng 
hade gröna kläder och bodde 
i Sherwoodskogen. Sheriffen 
ville ha Robin Hood, pengar 
och berömmelse.

Boken vi har läst är tryckt 

år 2006. Boken handlar om 
medeltiden i England. 

Joni tycker ungefär om bo-
ken. För att boken inte hand-
lar om några konstiga får.

Ramon tycker ungefär om 
den. Det går att läsa den. Poj-
kar som är 11 år kan läsa den.

RAmoN BERGmAN
JoNi mARJANEN

 zBoken handlar om en poj-
ke, Robin Hood, som bodde 
i Sherwoodskogen han var 18 
år när han sköt en hjort och 
en vakt. Han blev fredlös och 
de ville hänga honom. Han 
var duktig på att skjuta pil. 
Han började ta av de rika och 

ge åt de fattiga. I Sherwood-
skogen så träffade han bland 
andra Lille John, Röde Will, 
Broder Tuck och William. 

Sheriffen och kung Henrik 
försökte ta fast Robin Hood 
men de lyckades inte.

Robin Hoods gäng var 
klädda i gröna kappor och 
de bodde i Sherwoodskogen. 
Det ut spelades på 1100-talet. 
Sheriffen försökte lura Robin 
till Nottingham på piltävling. 
Budskapet med boken är att 
Robin tog tillbaka pengar 
som kungen hade tagit av de 
fattiga.

”Robin och de andra fred-
lösa tyckte att det var fel att 
en del människor blev rika 

genom att ta från andra. Där-
för började de stjäla från de 
rika.” 

Ett annat budskap med 
boken är om man är snäll 
med andra så får man många 
vänner. 

Vi tyckte att boken var spän-
nande och lättläst. Robin 
och hans gäng var häftiga 
därför att de var bra på att 
slåss och skjuta med pilbåge. 
Boken passar åt både pojkar 
och flickor i 8–10-årsåldern. 
De kunde vara mera bilder i 
boken. Boken var tillräckligt 
lång.  

mAThiAS hERmANS
FiLiP BAcKLuND

Pojkarna i femman och sexan, från vänster Joni marjanen,  
mathias hermans, Ramon Bergman och Filip Backlund, recen-
serar boken ”Robin hood”.

 zBoken handlar om Sara 
Crewe som kom från In-
dien till London i England. 
Sara var väldigt rik och hon 
behandlades som en liten 
prinsessa. Sara bodde i kam-
marjungfruns rum. En dag 
förändrades hennes liv. Hon 
var tvungen att flytta upp till 
ett kallt och dragit rum på 
vinden. Och var tvungen att 
jobba för Fröken Minchin.

De viktigaste karaktärerna 
är Sara, Ermengarde, Lottie, 
Becky, Fröken Minchin och 
Fröken Amelia. Ermengarde 
och Lottie var Saras klass-
kompisar. Sara träffade Er-
mengarde i en fönsternisch. 
Sara träffade Lottie när hon 
grät och Amelia och Minchin 
som ropade på henne. Becky 

var en av kökspigorna och 
jobbade för Fröken Minchin. 
Becky träffade henne när 
hon berättade en saga för de 
rika, men Becky var inte rik 
däremot var hon fattig och 
hon höll på att ta bort aska 
från den öppna spisen. Frö-
ken Minchin var ägare av 
skolan. Amelia var Fröken 
Minchins syster.

Boken skrevs 1905 men 
den utspelades på 1800-talet 
i London.

Budskapet i den här boken 
kanske är att fastän man är 
fattig så kan man vara snäll 
och trevlig och vara sig själv. 
En gång var Sara vrålhungrig 
och hittade en fyra pence på 
gatan, sedan gick hon in till 
ett bageri och köpte bullar, 
men fick nästan dubbelt mer. 
Utanför bageriet fanns en 
tiggare som var ännu hung-
rigare än Sara. Men Sara gav 

alla bullar åt tiggaren och 
hade bara en kvar åt sig själv. 
Pengar är inte det viktigaste 
man har, utan vännerna.

Boken var bra för den var 
väldigt spännande och rolig. 
Författaren kanske menade 
med den här boken att då 

man är rik, så kan ett liv 
ändras ganska snabbt till att 
man blir fattig, som Saras. Vi 
rekommenderar boken för 
flickor och kvinnor. Från 11 
år och uppåt.

JohANNA ÅKERS  
WiLmA SmEDS

 zVi läste den version av ”En 
liten prinsessa” som är åter-
berättad av Maj Bylock.

Boken handlar om en 
flicka som heter Sara, hon 
är 7 år. Hon bodde i Indien 
med sin pappa. Hennes 
mamma dog när Sara föddes. 
Hon flyttade till England för 
att gå i en internatskola för 
flickor. Hennes pappa köpte 
en docka till Sara som heter 
Emily. Hon tyckte om att 
fantisera och att läsa. I sko-
lan träffade hon Ermengade 
och Lottie som blev hennes 
vänner hon berättade sagor 
för dem och de andra flick-
orna. Fröken Minchin ägde 
skolan, hon var väldigt sträng 
och orättvis.

Plötslig en dag när Sara 
fyllde år fick hon veta att 
hennes pappa hade dött och 
att hon inte hade några peng-
ar kvar. Sen fick hon bo på 
vinden. Hon träffade Becky 

som var en kökspiga. På kväl-
larna berättade hon sagor för 
henne. En man flyttade in i 
ett hus bredvid skolan. Han 
hade bott i Indien. Han var 
nu sjuk och hade med sig en 
tjänare som hade en apa. De 
letade efter en flicka.

Handlingen utspelar sig på 
1800-talet. Originalet skrevs 
1905. Författaren berättar 
om hur oväntade händelser 
snabbt kan förvandla män-
niskors liv. 

Ella tycker att boken var 
bra därför att den var spän-
nande. Boken passar till 
flickor i alla åldrar tror jag. 
Boken skulle kunna sluta på 
annat sätt men det var bra 
slut i alla fall. Mari-Liis och 
Chae Ri Dah tycker att bo-
ken är spännande och rolig. 
Lite sorglig. 

Eh LAh LWE TER
mARi-LiiS ARiKAiNEN

cAE Ri DAh

Flickorna i femman och sexan, från vänster cae Ri Dah,  
mari-Liis Arikainen, Wilma Smeds, Johanna Åkers och Eh Lah 
Lwe, läste ”En liten prinsessa”. 

Kimoelever delar med sig av    sin läsglädje

Kimo skola har satsat extra mycket på läsning och drama den här vårterminen. Eleverna har gruppvis  
läst samma böcker och sedan gjort små dramatiseringar. Här är deras bokrecensioner och teckningar.

En litEn prinsEssa
av F H Burnett 
En Rabén & sjögren-klassiker. 

robin Hood
av Howard Pyle, återberättad 
av maj Bylock, illustratör Tor 
morisse.

KärlEKsKrisEn
Författare ann Caroline Håkans, 
illustratör mia nilsson.
Förlag Bonnier Carlsen, 2011.

ringarEn i notrE 

damE
Författare Victor Hugo, återbe-
rättad av maj Bylock, illustratör 
Tord nygren. 
Förlag: Rabén & sjögren, 2003 

 zTips på böcker som finns 
att låna i något av kommu-
nens bibliotek. 

 z Fabio Stassi: Luffarens 
sista dans

Gripande 
och under-
hållande 
om Charlie 
Chaplins 
osannolika 
liv. Italienaren 
Fabio Stassi 
har skrivit en 
roman som bygger på den 

stora skådespelarens även-
tyrliga historia från de första 
stapplande stegen i England 
till den enorma framgången 
i USA. Det är få som känner 
till den krokiga vägen genom 
många misslyckanden och 
oräkneliga tillfälliga arbeten 
som Chaplin fick ta före det 
stora genombrottet. Det tog 
tid och möda att skapa den 
oansenlige mannen med den 
svarta mustaschen, de lätt 
dansande stegen, den sving-
ande käppen och det dam-
miga plommonstopet.

 z Vibeke Olsson: Amerika-
uret

Vibeke Ols-
son har skrivit 
en rad histo-
riska romaner 
och har ett ge-
diget kunnan-
de om olika 
tidsåldrar och 
platser. Hen-
nes sätt att skriva är spän-
nande, lättillgängligt men allt 
annat än ytligt, romantiskt 
men mycket trovärdigt. Nu 
senast utkom ”Amerikauret”, 

del 4 i serien om Bricken på 
Svartvik, en kvinna som väx-
er upp på sågverket utanför 
Sundsvall. Så här skriver en 
recensent om första boken i 
serien: ”Det är så starkt att 
jag ryser. De här böckerna 
borde alla gymnasieelever 
läsa och utifrån det diskutera 
samhällsansvar och gemen-
skap.”

 z Anna-Lena Laurén: Fri-
hetens pris är okänt

Vill du veta mer om Ukrai-
na? Vad som ligger bakom de 

uppror och 
demonstra-
tioner som 
lett fram 
till dagens 
kritiska 
situation? 
Lauréns bok 
”Frihetens 
pris är okänt” utkom i fjol 
och har som underrubrik: 
Om demokratiska revolutio-
ner i Georgien, Ukraina och 
Kirgizistan. 

Historien ger en förklaring 
till att förhållandena i Ukrai-

na är så komplicerade. 
Författaren klargör skill-

naderna mellan västra och 
östra Ukraina och mellan 
olika folkgrupper, och pekar 
på gamla spänningar som nu 
har kommit till ytan. 

 zMjöll, Theodóra: Håret: 
över 70 frisyrer för långt 
och halvlångt hår

Inför skolavslutning, exa-
men eller konfirmation kan 
det vara kul med lite inspira-
tion till en ny frisyr. I boken 
finns tips på flätor, knutar 

 z Boktips
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 zBoken var ganska spän-
nande, intressant och kul. 
Slutet var speciellt bra. Et-
torna tyckte att de lärde sig 
att inte slå andra. 

Vissa ord i boken var 
svåra att utläsa men sen 
var det bra med bild på 
varje sida. 

Det var bra att sagan 
även fanns som film så att 
man fick se filmen efter att 
sagan var läst. 

Ettorna Minéa Stenroos, Maribel Arikainen, Emilia Österberg, 
Julia Kullas, Yah Htoo Rah, Zacharias Agnesbäck och William 
Holmström har ritat sina tankar kring ”Alfons är osynlig”. 

 zBoken var rolig och spän-
nande, speciellt när Erik 

smög in i den fina bilen. 
Boken var lättläst, inte så 

många svåra ord.
Vi kan gott rekommendera 

boken åt andra. Det var kul 
att dramatisera boken.

Tvåorna Hser Eh Doh, Mariya Alyosheva, Sha Aye La och Cher 
Eh Weh Doh Htoo har ritat sina tankar kring boken  ”Erik testar 
bilar”.

Kimoelever delar med sig av    sin läsglädje

Kimo skola har satsat extra mycket på läsning och drama den här vårterminen. Eleverna har gruppvis  
läst samma böcker och sedan gjort små dramatiseringar. Här är deras bokrecensioner och teckningar.

Alfons är 

osynlig
av gunilla Bergström

Erik tEstAr bilAr
av Torsten Bengtsson

Emilia Österberg

Minéa Stenroos

William Holmström
Julia Kullas

Zacharias Agnesbäck

Maribel Arikainen

Yah Htoo Rah

Sha Aye La

Hser Eh Doh

Cher Eh Weh Doh Htoo

Mariya Alyosheva

• Eleverna har i bokprojekten handletts av sina lärare, 
Johanna Backman i årskurs 5-6, Christel Blomqvist  
i årskurs 3–4 och Annette Brännkärr i årskurs 1–2.

 z Boktips
och uppsätt-
ningar. Det 
finns även 
råd om hur 
man bäst tar 
hand om sitt 
hår. Boken 
är rikt illus-
trerad med 
steg-för-steg bilder.

 zOm du vill låna: Ring 
Vörå huvudbibliotek på te-
lefon 3821 686, biblioteket i 
Oravais 3821 689 eller bibli-
oteket i Maxmo på 3821 688.

 zTäällä saat lukuvinkkejä 
kirjoista jotka löytyvät  
Vöyrin kunnan kirjastoista.

 z Kati Jaakonen: Kodin 
suuri juhlakirja 

Kirja 
antaa vinkit 
ja reseptit 
juhlatarjoilu-
jen järjestä-
miseen. Ko-
din suuresta
juhlakirjasta löydät tarjoilut 
kodin perinteisiin juhliin, ku-
ten ylioppilasjuhlaan, kaste-

juhlaan, vinkit juhannuksen 
viettoon ja reseptit aina rapu-
juhlien kautta joulu-pöytään. 
Kirjassa on myös prinses-
sakutsut, halloween-juhlat ja 
illanistujaisten salaattipöytä. 

 z Heidi Haapalahti ja Teija 
Tuisku: Kierrätyspuutarha 

Kirja esit-
telee hienosti 
kuvitettuja 
kierrätys- 
ideoita 
pienistä ja 
helpoista 

töistä mittaviin projekteihin. 
Kirja antaa selkeät ohjeet 
niiden toteuttamiseen. Kier-
rätysmateriaaleista syntyvät 
istutusastiat, kasvituet, polut, 
aidat ja portit, muurit ja mon-
enlaiset piharakennukset.

 z Kaisa Välivehmas: Miten 
onnistut työnhaussa

Kirja antaa ohjeita omien 
vahvuuksien kartoittami-
seen, piilotyömarkkinoiden 
löytämiseen, oman osaami-
sen tehokkaaseen myyntiin
ja urasuunnitteluun. Teos 

perehdyttää 
myös yleisim-
piin työhaast-
atteluiden ky-
symyksiin ja 
psykologisiin 
testeihin sekä 
antaa ohjeita 
u ranha l l in -
taan muuttuvilla työmark-
kinoilla.

 zHaluatko lainata? Vöyrin 
pääkirjasto 3821 686, Orava-
isten kirjasto 3821 689, Mak-
samaan kirjasto 3821 688.

 z Lukuvinkkejä

Loppisrace  
i Oravais

 zSöndagen den 8 juni klock-
an 10–19 ordnas ett loppis- 
race i Oravais. Då kan alla 
som vill passa på och sälja så-
dant som inte längre behövs 
men som andra kan ha glädje 
av. Försäljarna kan antingen 
sälja på sin egen gård eller på 
ett gemensamt bakluckelop-
pis vid Årvasgården.

Mera information finns på 
Facebook på evenemanget 
”Loppisrace i Oravais”.

Gunilla Backlund, telefon 
040-5152033, och Louise Sa-
lonen, telefon 050-3208223, 
tar emot anmälningar senast 
28 maj. Därefter gör arrangö-
rerna Åsåsmartha en karta 
över försäljningspunkterna. 
Den kommer att finnas 
tillgänglig åtminstone vid 
Årvasgården och i en post-
låda vid nya brandstationen 
i Oravais.

Oravais  
sportplan  
återinvigs

 zNu smäller startskottet av 
för idrottsplanen i Oravais. 
Söndagen den 8 juni klockan 
14 blir det invigning av den 
förnyade idrottsarenan. 

Banorna är i fint löpskick, 
gräsmattan är grön och san-
den uppluckrad. 

Programmet börjar med en 
invigningsceremoni med in-
tågande barn med ballonger. 
Kommundirektör Christina 
Båssar inviger planen genom 
att klippa bandet och hålla 
tal. 

Barnen samt andra intres-
serade får pröva på olika 
friidrottsgrenar. Slår du ditt 
gamla ”personbästa”? Eller 
hur kastar man turbospjut? 
Det kommer att bjudas på 
korv, kaffe, saft och bulle. 
Alla varmt välkomna på en 
stämningsfull och rolig dag 
på sportplanen!

Arrangör är Oravais IF.

Allsångskväll  
i Maxmo

 zOnsdagen den 11 juni 
klockan 19 blir det allsångs-
kväll i paviljongen i Maxmo. 
Då får vi lyssna till körerna 
Maximus och Aquarelle. 
Helmerz orkester leder all-
sången och Carl-David Wal-
lin är allsångsledare. Serve-
ringen ingår i inträdet. 

En andra allsångskväll 
ordnas vid Hembygdsgården 
i Munsala onsdagen den 25 
juni klockan 19. Då medver-
kar Nykarleby damkör och 
Kuddnäs allstars är allsång-
sorkester. 

Allsångskvällarna är en 
fortsättning på projektet All-
sång mitt i byn som inleddes 
i fjol. 

Arrangör är Nykarleby-
nejdens Sång- och musikför-
bund i samarbete med Kul-
turfonden.
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 zTrötta och förväntansfulla 
anlände vi, basgrupp 4 och 
tre lärare från Vörå samgym-
nasium, till Portugals huvud-
stad fredagen den 11 april 
2014. Efter sex månaders 
planering och arbete inför 
vår kulturresa kom vi äntli-
gen fram till Lissabon, som 
är känt för sina höga kullar, 
gamla byggnader och färg-
glada kakel på husfasaderna. 

Först på vår agenda var 
ett besök till en internatio-
nell skola, som är avsedd för 
10–18-åringar. Skolspråket är 
engelska och det finns när-
mare trettio olika nationali-
teter i skolan. Vi blev mot-
tagna av en lärare från Wa-
les som visade oss runt och 

berättade om skolan. Getter 
vandrade fritt på skolgården, 
där det också fanns en pool 
och ett grönsaksland som 
eleverna själva skötte. Grön-
sakerna donerades sedan till 
fattiga människor runtom i 
Lissabon. 

Efter rundturen fick vi delta 
i en samling för skolans alla 
elever och deras föräldrar. 
Det var sista skoldagen för 
abiturienterna och de firade 
sin motsvarighet till vår pen-
kis. Stipendier delades ut till 
eleverna och vi berättade 
också om vårt gymnaisum, 
om Vörå och lite grann om 
Finland. 

För att lära känna Lissa-

bon bättre åkte vi på en cy-
keltur med engelskspråkig 
guidning genom huvudsta-
dens centrum. Lyckligtvis be-
hövde vi inte cykla uppför de 
branta kullarna, bara nerför. 

Under cykelturen fick vi 
se många sevärdheter som 
bland annat kyrkan Santo 
Antonio de Lisboa och någ-
ra av stadens ståtliga torg. 
Vi cyklade förbi fästningar, 
triumfbågar och minnes-
märken. Cykelturen slutade 
med att guiderna bjöd oss på 
Portugals nationalbakverk, 
pastel de nata. 

I Lissabon finns ett av 
världens största oceanarium 
som vi besökte på resans 

tredje dag. Där såg vi massor 
av olika fiskarter, fåglar och 
andra vattendjur som till ex-
empel uttrar. Det som fasci-
nerade oss mest var hajarna, 
pingvinerna och de lysande 
maneterna. 

En eftermiddag besökte vi 
det kungliga palatset där Por-
tugals siste kung hade bott 
tills han störtades 1910. Allt 
hade bevarats i sitt ursprung-
liga skick med vackra utsi-
rade detaljer och lyxiga rum. 
Samtidigt besökte vi den lilla 
staden Sintra, som är med på 
Unescos världsarvslista. Sta-
den befinner sig högt uppe 
i bergen ovanför Lissabon. 
Där finns slott, romantiska 

parker och stigar som sling-
rar sig ner genom skogen. 

En annan intressant del av 
resan var då vi besökte den 
finländska ambassaden i 
Lissabon. Ambassadörrådet 
Stefan Lindström tog emot 
oss och berättade om både 
Portugals historia och kul-
tur och vad ambassadörens 
uppgifter består av. Han sade 
bland annat att Portugal är 
känt för sina tre F; Fotboll, 
Fatima och Fado. Det sist-
nämnda fick vi uppleva live 
innan vi åkte hem. Fado är 
en melankolisk sångstil och 
portugiserna brukar säga att 
sången kan krama tårar ur 
en sten. 

 Efter fem intensiva, intres-
santa och varma dagar i Por-
tugal var det dags att åka hem 
till ett kyligare Finland. Ef-
tersom Lissabon är Europas 
billigaste huvudstad hade vi 
mer än bara upplevelser med 
oss hem i bagaget. 

Resan finansierades bland 
annat genom att vi sålde bak-
verk och godis, anordnade 
en kulturkväll och julmark-
nad. Ett stort tack från hela 
basgrupp 4 till Svenska Kul-
turfonden, Vörå och Oravais 
Lions, Ehrs stiftelse, Vörå 
sparbank och alla andra som 
gjorde vår resa möjlig.   

text: Sophie  Doktar
foto: pia hilDén

Minnesvärda dagar i Lissabon
En grupp gymnasieelever från Vörå har fått uppleva både cykel-
turism, lysande maneter och vackra palats i Portugals huvudstad.

Cabo da roca med sina mäktiga klippor är 
det europeiska fastlandets västligaste punkt. att se det här sagoslottet var en av höjdpunkterna på resan! palácio da pena ligger högst uppe på bergskrönet ovanför staden Sintra. 

Vid skolbesöket i oeiras be-
rättade Julia Berglund och 
Conny holmqvist för stude-
rande och föräldrar om Fin-
land, Vörå och Vörå samgym-
nasium. på bilden redogör  
Julia för kulturprojektet, som 
förde basgrupp fyra till lissa-
bon. 

Under resan till Sintra guidades vi på sjungande norska av Diogo Casal från portugal. Från väs-
ter Simon Sjöberg, Conny holmqvist ( delvis skymd), Jimmy penttinen, rasmus pitkäkangas, 
Mathias karvonen, niklas karvonen, phi Bui, emma långnabba, trang ngo, Sophie Doktar, Ju-
lia Berglund, aino-Maria kantola, nora ingman, ida Wallin, rebecca Blomqvist (delvis skymd), 
ellinor Granberg, Fanny nyby, erika Vesterlund (delvis skymd), katja Grannas, Mårten peth, 
Magdalena Sebbas, robin kock, pia hildén, elin Örn, ann-Sofi Carlsson, Chasmine Myntti och 
angelina kock.  Foto:  diogo antónio Casal

Man hinner se mycket under en cykeltur genom lissabon. på 
bilden lyssnar Fanny nyby, emma långnabba, erika Vester-
lund och robin kock på då den engelskspråkige guiden berät-
tar om den förödande jordbävningen i lissabon 1755. 

i lissabon finns ett av världens största akva-
rier. Basgrupp fyra fick gå på backstagetur 
och se vad som finns bakom kulisserna. på 
bilden syns en vitprickig manet från austra-
lien. 
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Vöyri

Vakauttamisen aikaa
 zVuonna 2013 Vöyrin kun-

nanvaltuusto laati intensiivi-
sesti kunnan visioita ja stra-
tegioita. Aivan ensiksi pää-
tettiin, että Vöyri on vuonna 
2020 itsenäinen kunta. Täl-
lainen tavoite voi muuttu-
vassa maailmassamme tun-
tua kohtalon uhmaamiselta. 
Mutta oikeasti se tarkoittaa, 
että haluamme myös tule-
vaisuudessa kantaa vastuuta 
omasta kotiseudustamme 
niin myötä- kuin vastamäes-
säkin.

Jotta tavoitteemme olisi 
uskottava, päädyimme val-
tuustossa aika pian Vöyri 
2020-vision seuraavaan koh-
taan, nimittäin talouteen ja 
kestävään sellaiseen. Se tar-
koittaa muun muassa, että 
käyttömenot saavat kasvaa 
vain maltillisesti eivätkä 
nousta enempää kuin mitä 

vero- ja valtionosuustuotot 
kasvavat. Lisäksi pidämme 
edelleen velkamäärän alhai-
sena emmekä nosta vero-
prosenttia yli Pohjanmaan 
nykyisen tason.

Vuonna 2013 kunta keskit-
tyi budjettikurin ja talous-
seurannan kohentamiseen 
ja ylipäätään enemmän ta-
louskysymyksiin. Nyt kun 
vuoden 2013 lopputulos on 
selvillä, on aika arvioida vuo-
den aikana tehtyä työtä. 

Voimme todeta viestin 
menneen perille! Kunnan 

käyttömenot kasvoivat vain 
0,16 prosenttia, joten olemme 
useimmilla rintamilla pysty-
neet hillitsemään menojen 
nousua. Siitä suuret kiitokset 
eri yksiköiden henkilöstölle 
hyvästä työstä vuoden mit-
taan!

Veroennusteemme ei vali-
tettavasti toteutunut täysi-
mittaisesti, vaikka kunnan 
viime vuosien suuntaus on 
ollut paljon myönteisempi 
kuin edellisvuodelle ennus-
tamamme. 

Vuoden loppua kohden 
selvisi myös, ettei peruspal-
velupuolen ostopalveluja 
voida vähentää. Viime kä-
dessä nämä kaksi tekijää 
ratkaisivat sen, että Vöyrin 
kunnan tulos jäi kovasta työ-
stä huolimatta jälleen viime 
vuonna miinus-merkkiseksi.

Kunnanjohto ryhtyi heti 
asiantilan selvittyä toimen-
piteisiin voidakseen täyttää 
valtuuston tavoitteet vuon-
na 2014 ja siitä eteenpäin. 
Näin ollen kuluvan vuoden  
talousarvio on otettava uu-
delleen tarkasteluun ja rima 
on asetettava siten, että 
saamme talouden tasapai-
noon. 

Joudumme pitkällä aika-
välillä puuttumaan raken-
teisiin, ei tänä vuonna mutta 
tulevaisuudessa kyllä.

Monet pahanilmanlinnut 
julistavat, mitä Vöyrillä on 
tehty väärin – kunnassahan 
oli kaikki kunnossa, etenkin 
talousasiat. Meille satelee 
hyviä neuvoja, voimme ko-
rottaa veroprosenttia, ottaa 
enemmän velkaa ja viimek-
si vaan ei vähäisimmäksi, 

meillä on turvana hyviä naa-
pureita, kun hätä käy liian 
suureksi.

Veroprosentin korotta-
minen tarttumatta käyttö- 
menojen kiihtyvään kas-
vuun on vähän kuin pis-
saisi housuihinsa, hetken se 
lämmittää, mutta pian tulee 
kylmä. Velanotto on sam-
ansuuntainen toimenpide 
mutta ehkä silti välttämätön. 
Velanoton lisäämisessä on 
ymmärrettävä, että velka tu-
lee maksamaan korko- ja ly-
hennysmenoina joka vuosi, 
vaikka rahat on jo käytetty. 

Silti on turha heittää pyy-
hettä kehään kesken ottelun 
ja jättää rakenteidemme sel-
vittely naapureillemme, kun 
meillä kuitenkin on omassa 
kunnassamme niin paljon 
potentiaalia!

Joudumme tekemään vai-
keita päätöksiä tulevaisuu-
dessa, ja se sattuu. Mutta 
vaikka tunnuslauseenani 
on ollut ”Haluan kaiken 
säilyvän Vöyrillä ennallaan”, 
talouden realiteetit on ym-
märrettävä, ja joudumme  
luopumaan jostain, johon 
ehkä olemme aiemmin tottu-
neet.

Mutta jos katselet kotona 
ympärillesi, voit ehkä olla 
samaa mieltä kanssani siitä, 
että on asioita, joita ilman-
kin selviämme eikä arkemme 
siitä mainittavasti häiriinny. 
Sillä meillä on asiat hyvin 
kunnassamme, niin myös tu-
levaisuudessa!

Ystävällisin kesäterveisin,

RaineR Bystedt
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Vörå

” 
Joudumme te-
kemään vaikeita 
päätöksiä tule-
vaisuudessa, ja se 
sattuu.

Stabiliseringens tidevarv
 zUnder 2013 jobbades in-

tensivt med fullmäktiges vi-
sioner och strategier för Vörå 
kommun. Det som först fast-
slogs var att Vörå kommun 
år 2020 ska vara en självstän-
dig kommun. Att ha det som 
målsättning i vår föränder-
liga värld kan tyckas vara att 
utmana ödet. Men det bety-
der egentligen att vi även i 
fortsättningen vill ta ansvar 
för vår egen hembygd på gott 
och ont.

Ska vi vara trovärdiga med 
den målsättningen kom-
mer vi ganska fort fram till 
det som var nästa punkt i 
fullmäktiges vision för Vörå 
kommun 2020, nämligen 
ekonomi och en hållbar så-
dan. Det betyder bland annat 
att driftskostnadsökningen 
ska vara moderat och inte 

överstiga den ökning som vi 
har på skatter och statsande-
lar. Att vi fortsättningsvis ska 
ha en låg skuldsättning och 
att vi inte höjer skatterna 
över den nivå som vi har i 
Österbotten i dag.

Fokus i verksamheten un-
der 2013 låg på en förbätt-
rad budgetdisciplin, bättre 
uppföljning av ekonomin 
och mera fokus på de eko-
nomiska frågorna överlag. 
Nu när slutresultatet för 2013 
är klart, är det också dags 
att utvärdera det arbete som 
gjordes under året. 

Vi kan konstatera att bud-
skapet har gått fram! Med 
en driftskostnadsökning på 
endast 0,16 procent  har vi 
klarat av att strama åt vår 
kostnadsökning på de flesta 

fronter och personalen som 
jobbat hårt på de olika enhe-
terna ska ha ett stort tack för 
det goda arbete de bidragit 
med under året!

Tyvärr slog inte vår skatte-
prognos ut till fullo, trots att 
kommunen under de senaste 
åren haft en mycket positiva-
re trend än den som vi prog-
nostiserade för fjolåret. 

Mot slutet av året så blev 
det också klart att omsorgs-
sidans köptjänster inte kan 
minskas och i slutändan blev 
dessa två faktorer avgörande 
för att slutresultatet trots det 
hårda arbetet blev ännu ett 
år med ett negativt förtecken 
för Vörå kommun.

När detta stod klart för 
kommunledningen vidtog 
man genast åtgärder för att 

kunna uppfylla fullmäktiges 
målsättningar under 2014 
och framöver. 

Det betyder att innevaran-
de års budget bör granskas 
och ribban bör läggas så att 
vi får ekonomin i balans. Det 
betyder på sikt att vi tvingas 
att gå in i strukturerna, inte 
under detta år men nog för 
framtiden. 

Många olyckskorpar kraxar 
om vad som har gått fel i 
Vörå, som ju hade det så 
bra på alla sätt och vis, inte 
minst ekonomiskt. Goda råd 
haglar över oss, vi kan höja 
skatteprocenten, öka skuld-
sättningen och sist men inte 
minst finns det goda grannar 
att ty sig till när nöden blir 
för stor. 

Att höja skatteprocenten, 

utan att åtgärda den skenan-
de driftskostnadsökningen, 
är lite som att göra på sig, 
det värmer för stunden men 
blir kallt till slut. Att öka 
skuldsättningen är på ett sätt 
likvärdigt men kanske ändå 
oundvikligt. 

När man ökar skuldupp-
tagningen ska man vara med-
veten om att skuldsättningen 
kostar att sköta om i räntor 
och amorteringar varje år, 
trots att pengarna redan an-
vänts. 

Att slänga in handduken 
under pågående match och 
låta grannarna reda upp våra 
strukturer är onödigt, när det 
ändå finns så mycket poten-
tial i vår egen kommun! 

Vi tvingas ta obekväma 
beslut framöver och sådant 

smärtar. Men om än min de-
vis har varit att ”Allting ska 
vara som förr i Vörå” så kom-
mer även de ekonomiska  
realiteterna emot och vi mås-
te avstå något som vi kanske 
är vana med från förr.

Men om du ser dig omkring 
därhemma så kanske du kan 
hålla med mig om att det 
finns saker som vi kan klara 
oss förutan, utan att det stör 
vardagen nämnvärt. För vi 
har det bra i vår kommun och 
vi kommer att ha det även 
framöver!

Med vänliga sommarhäls-
ningar,

RaineR Bystedt
kommunstyrelsen ordförande

Solstrands  
Trädgård

Försäljning av blommor
öppethållningstider:

Oravais 
(vid gamla brandstationen)

vard. 9-17
 lörd. 9-14

S-Market Vörå
 vard. 9-17
 lörd. 9-14

Växhuset, Bertby
mån-fre 10-19
lör-sön  10-16

Tel: 041-4473754
Välkomna!

KVEVLAX SPARBANK,  
DIN EGEN BANK!

Postombud - paket, frimärken, emballage

Vörå Apoteks servicepunkt 
- mediciner, receptförmedling

Tfn Maxmo 346 2170 
www.sparbanken.fi/kvevlaxsb

Korsholm - Vasa - Vörå

VI BETJÄNAR DIG: måndag 9.30-17.00, tisdag-fredag 9.30-16.30,  
lunchstängt i Maxmo 12.00-12.30. Även kassatjänster.

Enemmän kuin
vastuullista
ympäristö-

huoltoa.

Ab Stormossen Oy
Stormossenintie 56, 66530 Koivulahti

Mobil återvinningsstation
 

Tisdag 17.6
Tisdag 23.9

kl. 10-12 Lehmäjoki, Lehmäjoen huoltamo velj. Mäkynen
kl. 13-15 Pettersbacka, P-plats, Aknusvägen 2
kl. 16-18 Kaitsor, Bovägen (fd butikens gård)

www.stormossen.fi

Enemmän kuin
vastuullista
ympäristö-

huoltoa.

Ab Stormossen Oy
Stormossenintie 56, 66530 Koivulahti

Mobil återvinningsstation
 

Tisdag 17.6
Tisdag 23.9

kl. 10-12 Lehmäjoki, Lehmäjoen huoltamo velj. Mäkynen
kl. 13-15 Pettersbacka, P-plats, Aknusvägen 2
kl. 16-18 Kaitsor, Bovägen (fd butikens gård)

www.stormossen.fi

Saris Optik
Vöråvägen 8, VÖRÅ t. 383 7333

www.sarisoptik.fi

Väsyvätkö silmäsi?
Tuntuuko tarkentaminen hitaalta? 
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä 
Rodenstock Young Life linssejä nuorille 
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.  

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
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Päivi Koskiluhta och Tomas 
Mannil i Vörå fick en dotter 
den 19 april 2013. Matilda 
Isa Sofia Mannil vägde 3630 
gram och var 51,5 centimeter 
lång när hon föddes. Store-
bror Axel är 2 år. 

Margitha Kock och Jan Krooks i Lotlax fick en dotter den 10 ja-
nuari 2014. Alicia Maria Valdine Krooks var 48 centimeter lång 
och vägde 2960 gram när hon föddes. 

Jessica Ehrström och Niklas Alm i Rejpelt fick en dotter den 
1 februari 2014. Alexandra Alm var 49,5 centimeter lång och 
vägde 3140 gram när hon föddes. 

DöPTA:
 • Lucas Leif Gunnar Skarper 

från Kärklax f. 22.1.2014
 • Kenny Guy Erik Lindgren 

från Kaitsor f. 22.1.2014
 • Casper Jan Håkan Wester-

lund från Kärklax f. 27.1.2014
 • Arvid Paul Emil Lindholm 

från Pensala f. 30.1.2014
 • Frans Mårten Isak Sjöberg 

från Österö f. 9.2.2014
 • Anastacia Edith Soili Wargh 

från Bertby f. 3.3.2014
 • Alicia Maria Valdine Krooks 

från Lotlax f. 10.1.2014

DöDA:
 • Karl Fredrik Sundsten från 

Oravais som dog 26.3.2014, 
86 år
 • Christer Tom Johan Bystedt 

från Miemoisby som dog 
30.3.2014, 47 år
 • Karl Helge Wester från 

Oxkangar som dog 1.4.2014, 
80 år
 • Vieno Auli Smeds från 

Tuckor som dog 2.4.2014, 
73 år

 z Vörå församling

Presentera din baby!
Skicka e-post till  

kommunbladet@hssmedia.fi 
med foto av och information om 

den nyfödda!

Har du sett Honom...?
 z ”Har ni sett Honom...?”, 

frågade en gång ärkebiskop 
Nathan Söderblom i ett tal 
på valborgsmässoaftonen. 
Den här tiden på kyrkoåret 
mellan påskdagen och Kristi 
himmelsfärds dag brukar vi 
kalla ”Vandringen med den 
Uppståndne”. Vi påminns 
om hur viktigt det är att vara 
uppmärksam för att få se en 
skymt av Honom, den Upp-
ståndne.

Jesus gav oss sitt löfte: ”Jag 
är med Er alla dagar till ti-
dens slut (Matt. 28:20).” Där-
för lever vi på samma villkor 
som de båda lärjungarna 
som dagen efter Jesu upp-

ståndelse vandrade på vägen 
till Emmaus (Luk. 24:13-35).  
De märkte plötsligt att Jesus 
vandrade vid deras sida.

Men hur ska vi kunna få syn 
på Honom? Vi är i så stort 
behov av Hans sällskap. Vi 
behöver Hans nåd samt det 
mod, den kraft och den gläd-
je Han kan ge oss. Vi behö-
ver Honom där vi sliter i var-
dagslivet, i våra besvikelser 
och när vi mister våra nära 
och kära.

Uppmärksamheten hand-
lar dels om intresse för med-
människorna. Ju mindre jag 
koncentrerar mig på mig 

själv och ju mera jag är ärligt 
intresserad av mina med-
människors väl och ve desto 
större är chansen att jag får se 
en skymt av Honom. 

Dels handlar det om att ge 
av sin egen tid och att därmed 
ge utrymme för Honom både 
i mitt liv och i mitt sällskap. 
Ryms Han inte in i mitt liv så 
finns heller ingen möjlighet 
att märka att Han vandrar 
med mig genom livet. 

Till en del handlar det 
också om lugn och ro. Alla 
som till exempel gör pil-
grimsvandringar eller söker 
sig ut i naturen har märkt 
den helande inverkan lug-

net har. I lugnet ökar också 
möjligheten att märka den 
Uppståndnes närvaro. Nu 
när naturen vaknar till liv 
får vi också låta varje blad-
knopp som spricker ut, varje 
grässtrå som spirar påminna 
oss om att Jesu uppståndelse. 
Han uppstod från död till  
liv och kan därför vara oss 
nära.

Självupptagenheten och 
den rådande tidsandan av 
att konsumera allt; också fri-
tiden, dess upplevelser och 
dem vi möter då gör det svårt 
för oss att koppla av också 
när vi kopplar av. Den stän-

diga brådskan och konsum-
tionen ger inte utrymme för 
att få uppleva påskens under 
och glädje.

Jesus bad för oss till sin 
himmelske Fader: ”...detta 
säger jag medan jag är i värl-
den, för att de skall få min 
glädje helt och fullt.../.../...Jag 
ber inte att du skall ta dem ut 
ur världen utan att du skall 
bevara dem för det onda. De 
tillhör inte världen, liksom 
inte heller jag tillhör världen. 
Helga dem genom sanning-
en; ditt ord är sanning (Joh. 
17:11-17).”

För Jesu uppståndelses 
skull och för att vi får vandra 

i Hans sällskap. Ja vi kan få 
se en skymt av Honom och 
få hopp och glädje!

Bön: ”Jesus Kristus, vår Her-
re, du är vägen, sanningen 
och livet. Du kallar oss att 
följa dig och vandra med Dig. 
Hjälp oss att vara uppmärk-
samma och ge Dig utrymme. 
Då kan Du få ge oss av Din 
nåd och Din glädje. Tack för 
att ingen kan ta den glädjen 
ifrån oss. Vi prisar dig med 
Fadern och den heliga An-
den. Amen”

ULf SUNDSTéN
kyrkoherde

 z Betraktelsen

Tactus ger vårkonsert
 zMusikskolan Tactus, grun-

dad i Maxmo och numera 
filial till Korsholms musikin-
stitut, håller sin traditionella 
vårkonsert söndagen den 25 
maj klockan 16 på Norrvalla 
i Vörå. Eleverna i Tactus 
uppträder med både äldre 
och nyare musikstycken. Vi 
får bland annat höra på unga 
pianoelever, musik framförd 
av violinister samt bandspel 
med modernare tongångar.

Vårkonserten ger ett bra 
tillfälle för nya blivande 
elever att få bekanta sig med 

musikskolan och dess lä-
rare. Intresserade elever kan 
kontakta verksamhetsledare 
Margaretha Nordqvist, tele-
fon 0400-108180 för vidare 
information.

Musikskolan Tactus elever 
kommer också att delta med 
musikprogram på kommu-
nens huvudfest i Maxmo den 
6 juli.

Tactus börjar samarbeta 
med Oravais musikskola 
kring teoriundervisningen 
från och med i höst.

MARgARETHA NoRDqVIST

 z Födda

fina prestationer av oravais Musikskolas elever
 zOravais Musikskolas tra-

ditionella vårkonsert hölls 
söndagen den 4 maj i Cen-
trumskolan och var på alla 
sätt njutbar. Lagom långt 
program med olika instru-
ment och musikstilar. Ljud-
nivån var också bra men så 
handlar det ju i huvudsak 
om akustisk musik som ald-
rig kan bli fel! Musikskolan 
har denna vår haft 20 elever; 
15 elever som får individuell 
undervisning och 5 elever 
i kursen i pianolek. På vår-
konserten uupträdde nästan 
alla elever och publiken fick 
därför höra både nybörjare 
och längre hunna spela.

Att uppträda på konsert hör 
ju också till undervisningen i 
en musikskola och vårkon-
serten fungerar på samma 
gång som årsexamen som 
alla elever i en musikskola 

ska spela upp för. Pianister 
som spelade var Hannah 
Hägglund (pianolek), Frida 
Achrén, Matilda Saari, Wil-
ma Saari, Sandra Nygård, Su-
sanna Elenius, Elin Löfqvist, 
Emma Löfdahl och Angelica 

Kullström. Anastasia Roeva 
sjöng ”My heart will go on” 
och slagverkarna Joar Hög-
lund, Morgan Höglund och 
Ida Fridlund demonstrerade 
olika komp. Dominik Hög-
lund var konsertens gitarrist 

och musikskolans enda elev 
på blåsinstrument, Lukas 
Löfdahl, spelade Beatles på 
trumpet. 

Alla gjorde fina prestatio-
ner och man hör verkligen 
att både lärare och elever tar 

sin undervisning på allvar. 
Musikskolan har en väl-

digt kompetent lärarkår och 
det ger förstås resultat. Un-
dervisningen har i år skötts 
av Peter Enroth, gitarr och 
musikteori, Simon Gran-
lund, sång, Roger Holmlund 
och Richard Mitts, piano, 
Jonathan Lassila, slagverk, 
Johanna Lundman, pianolek 
och Pontus Sandin, gitarr 
och trumpet. 

Flera av eleverna kommer 
också att göra kursexamen i 
vår. Musikskolan samarbetar 
med de etablerade musikin-
stituten i fråga om kursexa-
mina. Även om Oravais Mu-
sikskola är liten har den en 
mycket viktig uppgift på en 
liten ort. Att vi har en själv-
ständig musikskola i Oravais 
betyder att barnen kan få 
sin musikundervisning just 

i Oravais. För många famil-
jer är detta helt avgörande. 
Styrelsen för Oravais Mu-
sikskola ska ha tack för sitt 
arbete för barnens musik-
undervisning!

I april ordnades ett intrum-
entprovartillfälle för barn 
som är intresserade av att 
börja i musikskolan. Sex nya 
ansökningar har kommit in 
och ännu i maj ska dessa ge-
nomgå ett inträdesprov. Om 
intresse finns startas också 
musiklekis upp igen till hös-
ten!

Till konserten var också tre 
av Oravais Skolmusikkårs 
band inbjudna. Alla tre leds 
av Andreas Kullström och de 
har, som musikskolans elev-
er, också gått framåt detta år!

ANN-MARIE LöfDAHL
text och foto

ordförande Nina Karls-Nygård tackar lärarna Johanna Lund-
man, Roger Holmlund, Pontus Sandin och Jonathan Lassila. 

Lukas Löfdahl, framförde 
”Yesterday”.

Musmammans vårdag på lördag
 zAlla är välkomna med på 

Musmammans vårdag på 
Rasmusgården lördagen den 
17 maj klockan 13–15. Mus-
mamman guidar, du får mata 
o klappa smådjur, lyssna på 
saga i sagohuset med mera. 
Caféet i Arvidsgården är öp-
pet! Vid frågor, kontakta Ul-
rika Rasmus på telefon 040-
9651561.

Stiftelsen Rasmusgårdens 
nyhet för i år är en djurklubb 
för barn alla onsdagar i juni 
och juli klockan 18–20. Små 
barn kommer i föräldrars 
sällskap. Ingen förhandsan-
mälan krävs, det är bara att 
dyka upp. Vi lär oss sköta 

djur och matar dem. Pon-
nyridning ordnas också varje 
onsdag kväll.

Café Arvidsgården är öp-
pet alla onsdagar i juni och 
juli klockan 18–20. Kaffe, 
glass, hembakt och våfflor.

Smådjuren är på plats 
maj–juli. Ett frivilligt bidrag 
för djurens mat får ges då 
man kommer o hälsar på 
dem. Kom ihåg att man inte 
får ge dem mat om ingen från 
personalen är på plats.

 Verners museum är öppet 
enligt överenskommelse hela 
sommaren. Förfrågningar tas 
emot av Jessica Havulehto på 
telefon 044-7883611.
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Tunnelv. 3 F 12, 66800 Oravais
Tfn 050 592 3496, (06) 383 5545

kenneth@kl-lex.fi         www.kl-lex.fi

Juristbyrå 
Kenneth Lassus 

050 572 1214        050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM

www.kmroofing.fi

• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak 
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetspro-
dukter • Inplåtning av skorstenar • Skräd-
darsydda lösningar enligt kundens behov

Släktföreningen Teugmo-Holm 
ordnar släktträff 29.06.2014.
-Gudstjänst i Vörå kyrka kl.10.00
-Lunch i Björns Matstudio (Norrvalla)
-Släktmöte och program i auditoriet

Anmälningar senast 16.06 till någon
av föreningens styrelsemedlemmar.
För närmare upplysningar kontakta 
ordförande Kurt Holm 
tfn 050-553 4678,
e-mail kurt.holm@netikka.fi.

BYGGARE OCH 
RENOVERARE!

Från Vörå 
Snickeritjänst 

erhålles kvalitets-
produkter såsom:

• Kök i gammal stil 
(helträskåp)

• Innertrappor
• m.m., m.m.

Ta kontakt:  
tel. 0500-362 274

vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

• Markvibratorer • Pikmaskiner 
• Borrhammare

• Betongslipmaskiner 
• Weideman minilastare 

• Jordfräs • Dino Skylift, m.m.

KBL

FÖRETAGARE! 
Det här kunde vara  
din annonsplats!

Annonsera i 
Kommunbladet! 

Ring 784 8398

Ennakkoäänestys 14.–20.5.2014 
Vöyrin kunnantalo: 14.–16. toukokuuta klo 8–16,
 17.–18. toukokuuta klo 10–14,
 19. toukokuuta klo 8–18,
 20. toukokuuta klo 8–16.
Oravaisten hallintotalo: 14.–16. toukokuuta klo 8–16,
 17.–18. toukokuuta klo 10–14,
 19. toukokuuta klo 8–18,
 20. toukokuuta klo 8–16.
Tottesundin kartano: 14.–16. toukokuuta klo 8–16,
 19.–20. toukokuuta klo 8–16.

Tallmon, Kastusgårdenin, Marielundin, Solrosen-Prästkragenin, Gullvivanin, 
Solängenin ja terveyskeskuksen vuodeosaston ennakkoäänestyksestä kuulute-
taan erikseen ja se toimitetaan erikseen hoitolaitoksissa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä 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 keskusvaalilau-
takunnalle siihen tarkoitetulla lomakkeella tai puhelimitse, 382 1111, viimeistään 
tiistaina 13.5.2014 klo 16.00.

Vaalipäivän äänestys 25.5.2014
Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20.
Kunnassa on seuraavat äänestysalueet ja äänestyspaikat:
001 Rekipelto  Rekipellon koulu
002 Vöyrin keskusta  Koskebyn koulu
003 Rökiö   Rökiön koulu
004 Karvsor   Karvsorin koulu
005 Petterinmäki  Petterinmäen koulu
006 Maksamaan mannerosa Maksamaan kirkonkylän koulu
007 Maksamaan saaristo Särkimon koulu
008 Oravaisten keskusta Oravaisten keskuskoulu
009 Kimo   Kimon koulu
Keskusvaalilautakunta

EU-VAALIT 2014

www.voyri.fi

Förhandsröstning 14–20.5.2014
Kommungården i Vörå: 14–16 maj kl. 8–16,
 17–18 maj kl. 10–14,
 19 maj kl. 8–18,
 20 maj kl. 8–16.
Förvaltningshuset i Oravais: 14–16 maj kl. 8–16,
 17–18 maj kl. 10–14,
 19 maj kl. 8–18,
 20 maj kl. 8–16.
Tottesunds herrgård: 14–16 maj kl. 8–16,
 19–20 maj kl. 8–16.
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 funk-
tionsförmåga 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 samti-
digt 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 13.5.2014 kl. 16.00.

Röstning på valdagen 25.5.2012
Valförrättningen börjar kl. 9 och avslutas kl. 20.
I kommunen finns följande röstningsområden och röstningsställen:
001 Rejpelt  Rejpelt skola
002 Vörå centrum Koskeby skola
003 Rökiö  Rökiö skola
004 Karvsor  Karvsor skola
005 Pettersbacka Pettersbacka skola
006 Maxmo fastland Maxmo kyrkoby skola
007 Maxmo skärgård Särkimo skola
008 Oravais centrum Centrumskolan
009 Kimo  Kimo skola
Centralvalnämnden

EU-VAL 2014

www.vora.fi

SandbläString
& Måleriarbeten
MetallkonStruktioner -
Släpvagnar - Fälgar - 
bilar M.M.
tFn: 050 3226594

SebaStian HelSing, vörå

LASTBILAR - BILAR M.M.

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm  
och Vörå informerar:

Öppettider i Vörå sommaren 2014
Oravais hälsovårdscentral är öppen i vanlig ordning, 
tfn 06 385 2225
Hälsostationerna i Vörå och Maxmo är stängda under 
tiden 7.7–10.8.2014.
Hälsovårdarens telefontid
Ärenden till mödra- och barnrådgivningen vard. kl. 9-11, 
tfn 050 597 8458 och 050 511 8853
Tandvården 
Tandvården i Oravais är stängd 16.6–13.7 och i Vörå 
14.7–10.8.2014. 
Hemsjukvården fungerar normalt.

Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alue tiedottaa:

Aukioloajat Vöyrillä kesällä 2014
Oravaisten terveyskeskus on auki normaalisti, 
puh. 06 385 2225.
Vöyrin ja Maksamaan terveysasemat  
ovat kiinni 7.7.–10.8.
Terveydenhoitajan puhelinaika
Äitiys- ja lastenneuvolaa koskevat asiat:
Vöyri: ark. klo 9–11, puh. 050 597 8458 ja 050 511 8853
Hammashuolto
Oravaisten hammashoitola on kiinni 16.6.–13.7. 
Vöyrin hammashoitola on kiinni 14.7.–10.8.
Kotisairaanhoito toimii normaalisti.

www.korsholm.fi

Korsholm/Mustasaaressa 7.5.2014
Vårdnämnden/Hoivalautakunta

bygg- 
maskins-
uthyrning

– mark-
   vibratorer 
– avfuktare 
– Jordfräs 
– m.m. 

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

AB Håbeco OY

Auktoriserad av
Finlands Begravningsbyråers Förbund.

Med omsorg och omtanke om Er

Vörå Begravningsbyrå
Vörå – Oravais – Maxmo
Stefan och Ann-Sofie Lindgård 

Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 020-786 1541 eller 040-659 3335

www.begravningsbyra.fi

Tommi Sundberg
VVS-planering och Stugservice

050-527 4128/Oxkangar
Kom ihåg hushållsavdraget

www.sundbergslamm.fi

Juridisk byrå
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- utom och inomhusmålning - kakelarbeten

- golvläggning - tapetsering

Simon Ingman,  Vörå

Måleri
- utom och inomhusmålning
- VTT-certifierad

- kakelarbeten
- tapetsering

Simon 
Ingman

GSM 0500 969 460 info@simppesmaleri.com

Norrvalla fr. 16/5 kl 19.30

Köp din biljett i tid !! från: Norrvalla reception, www.
studioticket.fi 30,- + exp.avg. Vid dörren 1 tim före 35,-

Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tfn 06-3833 013 eller 040-5008 681

www.cityflorist.fi

Gilla oss för att inte gå miste om nyheter!

Kekkilä Trädgårdsmylla 5x50 L 15,90€ 
(3,80€ styck)

Trädgårdskalk 25 kg 8,95€

Hönsgödsel 20 L 18,50€

Sättpotatis t.ex. 10 kg 16,50€

Fruktträd från 28,00€

Chokladkörsbär 19,50€

Bärbuskar från 6,20€

Pelargon 3 st 10,00€

Rosor olika sorter från 8,60€

Vi har det mesta för det flesta! Välkommen!

Kekkilä kommer  
med våren...

Myllor, torv, kalk, gödning, perenner, sättlök m.m. 

Bruksgatan 383 • www.baggasbil.fi
Tfn 010-3224 070 • 0500 157 917

NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH 
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

SOMMARDÄCK & FÄLGAR

Konkurrens-

kraftiga 
priser!

NU ÄR DET GOD TID 
ATT SE ÖVER SIN AC!

AC SERVICE-
ERBJUDANDE

ACKUR 
FRÅN OSS
Alla storleks-

klasser

Oravais
0500-361 771

Utför

elinstallationer

EL-EK

Hemtransport och  installation på köpet! 
Vi kan föra bort er gamla tvättmaskin! VÖRÅ 

Tfn (06) 383 2890 

Välkommen!

MASKINERNA HEM KOSTNADSFRITT!
Whirlpool AWO-D 6114 
frontmatad 
tVättmaskin
– 6 kg tvättkapacitet 
– energiklass A++ 
1400 varv centrifugering

399,- 390,-

Rosenlew RTTB 1016 
toPPmatad 
tVättmaskin
– 6 kg tvättkapacitet 
– energiklass A+ 
1000 varv centrifugering

Fixar nästan allt
• Fastighetsskötsel

• Sommarstugsservice
• Hemhjälp

Hushållsavdragsgiltigt!

 

Dan Rintamäki
Tfn: 044-317 0030

dan.rintamaki@dr-fi x.fi 
Skolvägen 17, 66800 Oravais

www.dr-fi x.fi 

Karlebyvägen 115 66800 Oravais
0400-340 093 www.exellent.fi

VARDAGAR 11–17

VI SÄLJER, BYTER OCH FÖRMEDLAR
Båtar, båtmotorer, gräsklippare, 

släpvagnar, båttrailers m.m.

Försäljning av  
fyrhjulingar, crossar  

och mopeder

Mobiltel.
Christer 0500-265 318
Kenneth 050-554 7907

www.traktorservice.fi

  
  
  
 E

K
LU

NDS TRAKTORSERVIC
E

DJUPSUND 263 66640 MAXMO

Service och 
reparationer
 - Traktorer - Lantbruksmaskiner
 - Båtmotorer - Snöskotrar
 - Fyrhjulingar - mopeder

KÖPMANNEN FIXAR DET

K-MARKET-KÖPMANNEN 
REKOMMENDERAR !

www.k-market.com

priserna är i kraft  fr–LÖ 16–17.5.2014, om inget annat nämnts.

Inhemska
TOMATER 

199

Jakobstad
Rådhusgatan 6,

Sundom
Sundomvägen 128 

Torghallen
Sollefteågatan 9

Sandström
Petalaxvägen 21 

Oravais Livsmedel
Öurvägen 4

Kvevlax
Kvevlaxvägen 4

699
 
Färsk norsk
 HAVSLAX hel 1-2 kg

kg

kg

Saarioinen 
GRILLAD 
KYCKLING

499
st
 

ETT PARTI!

NYPOTATIS  
från Sverige

199kg

Ingman
VANILJGRÄDD-
GLASS 1L
Inte laktosfri

189(1,89e)

KULLA
JÄRN–RAUTA

Oravais, tfn 357 5800

ERBJUDANDEN JUST NU:

TRÄDGÅRDSMYLLA, 
50 liter, 4 säckar

ULTRA CLASSIC
vit 9 l

Harvia M1
BASTUUGN

TORKVINGLA
5 arm, 59 m lina LAKKA BETONI

– plattor
– kantstenar
– murstenar
   m.m.

RUSKAS RÖDFÄRG
10 liter

TRÄDGÅRDS-
REDSKAP

13,00€ 189,00€
85,00€

25€

IMPREGNERAT 
VIRKE 

INKOMMIT!

59,00€Välkommen!

Hej!
Till oss kan du

ringa direkt och
du får besöka
oss när du vill!

Tfn
06-384 4500

www. 
sparbanken.fi/

vorasb
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