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Sommaren i bilder. Ta del av bilder från sommarens 
evenemang i kommunen på sidorna 4-5

Pernilla nilSSon-Wik leder mi 
har efterträtt Carl-David Wallin som musiklärare vid Vörå-
Oravais-Maxmo medborgarinstitut. Läs mer om hennes 
tankar kring musik och undervisning. Sidan 6

nytt gym i Vörå centrum  
Bakom satsningen står Simon Storlund. 
Hans eget intresse för träning var orsa-
ken till lanseringen. Sidan 3

 Foto: Christer Johansson

Nytt kursår på 
MI och Norrvalla

 zPernilla Nilsson-Wik, Maria Kullbäck, Marie Louise 
Thylin, Alf Wiklund, Elisabeth Björklund, Mikael Öst-
erberg, Jessica Havulehto och Victor Ohlis är laddade 
inför kommande vinters kurser på både medborgarin-
stitutet och Norrvalla. Kursutbudet utlovar både gamla 
godbitar och nya intressanta kurser. Sidan 7

Tidsbokning tfn 0800 0 2470, www.aktia.fi
Aktia Bank Vörå, Vöråvägen 7, 66600 Vörå

Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais
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 zHär finns några Vöråbor ute i krig. 
Längst t.v. Mickel Grannas och John 
Westin. Framme 3:e fr.h. sitter Grims. 
Känner någon igen flera?

Kontakta Margareta Ehrman: mar-
gareta.ehrman@gmail.com eller tel. 
050-5426729. Bilden tillhör Gun-Maj 

Öst f Grannas.
Förra bilden på ungdomar födda 

ca 1912 gav bara en identifikation: 
Längst t.h. sitter Erik Lundström från  
Rökiö. Tack till sonen Gustav!

Krigare från vårt senaste krigLäsartävling

Var finns bilderna?
 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 
kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver vi ha senast den 
16.10. 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 
som fanns på sidorna 4, 5, 10 och 13.

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

 zHöstens första läsar-
tävlingsvinnare heter 
Anna Södergård. Den 
här gången kom segern 
tack vare att farmor 
lämnat in en lapp med 
de rätta sidorna. För Sö-
dergård själv kom vinsten 
som en överraskning i och 
med att hon aldrig själv deltagit 
i tävlingen.

Anna Södergård är tio år gammal 
och bor i Åbo, men besöker farmor 
och farfar i Vörå så ofta som möj-
ligt.

– Det brukar nog bli ett par 
gånger i månaden. Det bästa med 

besöken är att få se farför-
äldrarnas många katter. 
Det råkar nämligen vara 
Södergårds favoritdjur.

Till vardags går Anna 
Södergård i fjärde klass 
i Cygnaeusskolan i Åbo. 
Hennes favoritämne är 

textilslöjd eftersom man får 
göra något praktiskt. Läsämnen får 
betyget ”helt okej”.

Till fritidssysselsättningarna 
hör bland annat konstskola och 
körsång. Det som Södergård själv 
tycker bäst om av sina hobbyer är 
konstskolan och hon håller med 
om att hon är konstnärligt lagd.

Har ett stort
intresse för konst

Lä
sartävlingen

Kommunbladet

VINNARE

Ser stor potential  
i Tottesund

 z I våras fattades beslutet att kommunens bygg-
nads- och miljökansli som finns i Tottesunds herr-
gård i Maxmo ska flyttas till kommungården i Vörå 
centrum. Samtidigt övergick ansvaret för verksam-
het vid herrgården till kultur- och fritidskansliet. 
Sedan en månad tillbaka har Anita Bäck arbetat 
med att plocka fram idéer för hurdan verksamhet 
som kan tänkas finnas i Tottesund.

- Några konkreta idéer har jag inte ännu, men vi-
sioner finns från förr. Hela miljön i Tottesund med 
herrgården och gårdsparken är väldigt fin och unik 
så det finns alla möjligheter att göra något där.

Det som Anita Bäck närmast ska göra är att gå 
igenom alla visioner och sålla fram konkreta alter-
nativ som går att förverkliga, till exempel genom 
projekt. Men också invånarna i Maxmo ska få vara 

delaktiga i planeringen. I höst kommer en enkät att 
skickas ut där Maxmoborna ska ta ställning till oli-
ka alternativ för herrgårdens framtid. Anita Bäck 
framhåller att om någon har idéer eller synpunkter 
så går det redan i det här skedet att ta kontakt med 
henne och dela med sig.

- Om det kommer förslag redan nu så kan vi 
plocka med dem i enkäten och ju mer förslag vi får 
desto bättre, säger Anita Bäck

Den som redan nu har idéer om verksamhet 
som kunde finnas vid Tottesunds Herrgård kan ta  
kontakt med Anita Bäck på fritidskansliet  
per telefon, 06-3821672 eller e-post anita.back@
vora.fi

 
 

CHRiSTER JoHAnSSon

 z I skrivande stund har vi lagt som-
marmånaderna bakom oss och hös-
ten är i antågande. Jag själv tycker 
att hösten är en av de bästa års-ti-
derna, med höstlövens färgprakt och 
en friskhet i luften.
Med hösten kommer också ett nytt 

läsår vid medborgarinstitutet och 
många har säkert redan anmält sig 
till någon av de många kurser som 
erbjuds. Jag har själv alltid tyckt ett 
medborgarinstitutet har en viktig roll 
i samhället, inte minst genom den 
avkopplingen från vardagen man får 

via kurserna.
Att många kurser dessutom kan ge 

en praktisk färdighet är inte heller 
fel, språkkunskaper och första hjäl-
pen för att ge några exempel. Så man 
kan lugnt säga att det är en kombi-
nation av nytta och nöje.

För den som hellre siktar in sig på 
hälsa och motion finns det heller 
ingen brist på utbud. Både medbor-
garinstitutet och Norrvalla erbjuder 
i år en bred palett motionskurser så 
det finns säkert något för var och en.

För den som ännu vill hålla sig 

kvar vid sommaren en stund så bjuds 
det i det här numret på en del bilder 
från sommarens evenemang. Som 
många år tidigare så bjöd också den 
här sommaren på en uppsjö av eve-
nemang inom kommunens gränser.

MI, en kunskapskälla

en guldkant i vardagen
 z I Vörå finns det mimoselverksamhet i 

alla tre kommundelar och det arrangeras 
i samarbete med de lokala folkhälsanför-
eningarna. Grupperna startar sin höst-
verksamhet från mitten av september 
enligt följande och träffarna hålls varan-
nan vecka: 

I Vörå tisdagen 15.9 Obs ny tid! kl. 13-
15. Vi samlas i Röda byns samlingslokal. 
I Maxmo på fastlandet onsdag 16.9 kl. 14-
16. Vi samlas på Marielund. 
I Oravais fredag 18.9 kl. 13-15. Vi samlas i 
matsalen på hälsovårdscentralen. 
I Kvimo onsdag 23.9 kl 14-16. Vi samlas i 
Kvimo bystuga. 

För den som behöver taxiskjuts så ord-
nas den som tidigare till ett subventione-
rat pris och deltagarna ringer själva och 
bokar taxin. I Oravais sköts taxiskjutsen 
av Åhmans Taxi. I Maxmo och Kvimo 
av B. Nordling och B. Holmqvist. I Vörå 
sköter Taxi Caj Toppar skjutsen. 
Ni är alla hjärtligt välkomna med, och ta 
gärna en vän med som behöver komma 
ut och träffa andra. Ring för mer informa-
tion om verksamheten eller taxiskjutsen 
till Kerstin Karlsson, verksamhetsledare 
050-5943151.
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Eget intresse ledde 
till satsning
För en dryg vecka sedan 
slog Gym 365 upp sina 
dörrar i Vörå centrum. 
Initiativtagaren bakom 
gymmet är Simon Stor-
lund.

– Jag har själv varit intres-
serad av träning i flera år och 
länge tyckt att det behövs ett 
ordentligt gym i Vörå, säger 
han.

För ungefär två år sedan 
började Storlund leta efter 
ett lämpligt utrymme för att 
inrätta ett gym och då loka-
len där Nordeas bankkontor 
verkat blev ledig föll alla bitar 
på plats. Den största fördelen 
var att lokalen var utrustad 
med omklädningsrum och 
bastu så någon satsning på 
den fronten behövdes inte. 
Att få tag i utrustning var inte 
heller någon större utmaning

– Pappa äger några gym 
så han gav tips om vem man 
kunde kontakta, säger Stor-
lund.

Över lag är hän överraskad 
över hur smidigt projektet 
har varit att genomföra då 
allt börjat rulla på. Också re-
sponsen från invånarna har 
varit positiv. Ännu återstår 
lite finslipningar av utrym-
met. Främst handlar det om 
några väggar som behöver 
målas och speglar som skall 
sättas upp. Men all utrust-
ning finns på plats och gym-
met har redan fått sina första 
medlemmar.

Gymmet är öppet från 5 
på morgonen till midnatt, 
men kommer i huvudsak 
att vara obemannat. I stället 
kan medlemmarna använda 
sig av tags för att komma in. 

Simon Storlund själv skif-
tesarbetar, men kommer 
att vara på plats så ofta han 
kan. Trots den oregelbundna 
närvaron är det enkelt att bli 
medlem.

– Det är egentligen bara 
att ringa mig. Jag kan på dis-
tans ge en tillfällig kod som 
kunden kommer in med och 
sedan hittar vi ett lämpligt 
tillfälle då vi skriver kontrakt 
och kunden får sin tag.

Trots att han nyligen 
öppnat gymmet har Si-
mon Storlund redan planer 
för hur verksamheten ska 
kunna utvecklas. Bland an-
nat siktar han på att skaffa 
mer utrustning efter hand 
som medlemsantalet ökar. 
I övre våningen finns ett 
outnyttjat utrymme med 
kök, där Storlund hoppas  

kunna inrätta en kaffehörna 
med biljardbord.

– Sen så är jag utbildad 
personlig tränare och kom-
mer nog att börja erbjuda 
tjänster inom området. 

Eventuellt kan det också bli 
aktuellt med försäljning av 
kosttillskott.

 
 

ChristEr Johansson

Enligt simon storlund är gymmets läge och öppethållningstider ypperliga för träning.
– Åtminstone kan man inte skylla på tidsbrist längre. Foto: Christer Johansson

Gymmet i det gamla bankkontoret är både ljust och luftigt
 Foto: Christer Johansson

Vill skapa 
gröna oaser
Från att ha jobbat som 
kock med intresse för 
närodlad mat gick intres-
set till trädgårdar och 
större helheter och ett 
eget företag.

– Åtminstone om man vill 
göra en lång historia kort, sä-
ger Jari von Wendt i Oravais.

Numera har han lämnat 
kockyrket bakom sig och har 
i stället utbildat sig till land-
skapsplanerare. Sedan en tid 
tillbaka driver von Wendt 
företaget Landskaparna och 
erbjuder tjänster inom träd-
gårdsplanering. Att det skul-
le bli ett eget företag var inte 
från början en självklarhet.

– Ursprungligen var tan-
ken att söka jobb inom den 
offentliga sektorn, men det 
var lättare sagt än gjort. Så 
efter, mer eller mindre, mo-
get övervägande så blev det 
eget företag i stället.

Tjänsterna som företaget 
erbjuder omfattar allt från 

planering till skötselråd och 
anläggning av trädgårdar, ett 
nyckeln i handen koncept 
om man vill uttrycka det så. 
Till sin hjälp anlitar han all-
tid lokala företag inom bland 
annat jordbyggnad. Den hu-
vudsakliga kundkretsen är 
privatpersoner längs kust-
sträckan från Jakobstad till 
Malax.

Det viktigaste då man bör-
jar planera en trädgård, en-
ligt von Wendt, är att se till 
helheten.

– Det går inte att anlägga 
en mormorsträdgård bredvid 
ett funkishus.

Som von Wendt ser det är 
det alltid bättre att anlita yr-
kespersoner för planeringen 
av en trädgård. För en som är 
ovan finns det flera misstag 
man kan göra.

– Främst handlar det om 
att man börjar planera i fel 
ända och funderar på enskil-
da plantors placering innan 
man har stommen färdig.

Det andra är att plantera 
sådana växter som inte är 
anpassade för våra förhål-
landen. Enligt von Wendt är 
det ingen idé att köpa billiga 
plantor via webbshoppar el-
ler från stora kedjor, efter-
som man inte kan vara säker 
på kvaliteten. I stället rekom-
menderar man att handla 

med lokala plantskolor.
– Visst det kan vara lite 

dyrare, men du vet att du 
får växter som är tåliga. 
Det är i längden ingen be-
sparing om du måste plan-
tera om en buske varje år. 

 
ChristEr Johansson

Enligt von Wendt går det nog att söka inspiration från internet, 
men det lönar sig alltid att rådfråga experter om det går att 
genomföra. Foto: Christer Johansson

Nytt telefonsystem på HVC
 zOravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral kommer 7.10.2015 

att börja använda  TeleQ telefonsystem för att förbättra till-
gängligheten till hälsovårdscentralen. Telefonnumret är aldrig 
mera upptaget och det räcker med ett samtal. Kunden väljer 
själv om han väntar kvar i samtalskö för direkt kontakt eller 
väljer en återuppringningstid. Återuppringning innebär att en 
sjukskötare ringer upp vid överenskommen tid. Observera att 
samtalet kommer från okänt nummer. 
Ring alltid din egen hälsostation/sjukvårdsrådgivning för 
att förnya recept, få laboratoriesvar, få sjukvårdsrådgivning, 
boka läkartid eller tid till sköterskemottagningen mm. 
Hälsostation Telefonnummer Sjukvårdsrådgivning  
Oravais   3852 200  8.00–15.00    
Vörå  3852 331  8.00–12.00  

Kräver ditt hälsotillstånd omedelbar kontakt?
Ring tfn 3852 225 till akutmottagningen vid Oravais läkarmot-
tagning. 
Hit ringer du om du är i behov av första hjälp, vid akuta sjuk-
domstillstånd eller olycksfall eller om du är i brådskande be-
hov av vård.  Vid akut nödsituation ring 112.
Gör så här för att bli uppringd: 
Följ den inspelade röstens instruktioner:
•	 Val av språk
•	 Välj uppringning               
•	 Du uppmanas att knappa in ditt telefonnummer (rikt-

nummer 06), avsluta sedan med fyrkant #.  Du får besked 
om ett ungefärligt klockslag när du blir uppringd på det 
nummer som knappats in.

•	 Tala in ett meddelande 
Om du inte kan knappa in ditt telefonnummer: vänta kvar i luren 
tills den inspelade rösten ber dig tala in namn och telefonnummer.   
Har du ingen knapptelefon?
Lyssna till meddelandet som läses och vänta kvar i luren tills 
den inspelade rösten ber dig tala in namn och telefonnum-
mer. Därefter kopplas samtalet automatiskt till telefonkö och 
under väntetiden ges information om plats i kön. Regelbundet 
ges information att man kan välja uppringning men vänta 
kvar utan åtgärd tills samtalet kopplas fram. Ifall man vill byta 
från telefonkö och i stället välja uppringning: tryck stjärna *
Vill du avboka återuppringningstiden du fått?
Ring din hälsostation/sjukvårdsrådgivning, knappa in ditt 
telefonnummer, du får meddelande att ditt telefonnummer 
redan är registrerat och du får frågan om du vill behålla, av-
boka eller ändra ditt telefonnummer. Följ röstens anvisningar.

Uusi puhelinjärjestelmä  
terveyskeskuksessa

 zOravaisten–Vöyrin–Maksamaan terveyskeskus ottaa 
7.10.2015 käyttöön TeleQ-puhelinpalvelun. Palvelu parantaa 
yhteyden saamista terveyskeskukseen. Puhelinnumero ei ole 
enää koskaan varattu, ja yksi puhelu sinulta riittää. Valitset 
itse, haluatko jäädä odottamaan vuoroasi linjalle vai varata 
takaisinsoittoajan, jolloin sairaanhoitaja soittaa sinulle so-
vittuna ajankohtana. Huomaa, että takaisinsoitto tulee tun-
temattomasta numerosta. 
Soita oman terveysaseman tai sairaanhoidon neuvonnan 
numeroon, kun haluat esimerkiksi uusia reseptin, saada la-
boratoriovastauksia, kysyä neuvoa sairauksiin tai varata ajan 
lääkärille tai sairaanhoitajalle. 
Terveysasema Puhelinnumero Sairaanhoidon neuvonta 
Oravaisten 385 2200  8–15
Vöyri  385 2331  8–12 

Tarvitsetko kiireellisesti yhteyden terveydenhuoltoon? 
Soita Oravaisten lääkärivastaanoton ensiapuvastaanottoon, 
puh. 385 2225, kun tarvitset ensiapua tai kiireellistä hoitoa. 
Hätätilanteessa soita 112.
Tee näin, jos haluat varata takaisinsoittoajan:
•	 Noudata nauhalta tulevia ohjeita.
•	 Kielen valinta
•	 Valitse takaisinsoitto 
•	 Palvelu pyytää sinua näppäilemään puhelinnumerosi 

(suuntanumero 06) ja lopuksi ristikkomerkin #. Ääni-
viesti kertoo, mihin aikaan suunnilleen sinulle soitetaan 
takaisin näppäilemääsi numeroon.

•	 Sanele viesti 
Jos et pysty näppäilemään numeroasi, älä katkaise puhelua. 
Kuulet hetken kuluttua kehotuksen sanella nauhalle nimesi 
ja puhelinnumerosi.   
Jos käytössäsi ei ole näppäinpuhelinta
Kuuntele ääniviesti ja odota, kunnes sinua pyydetään sanele-
maan nimesi ja puhelinnumerosi.  Sen jälkeen puhelu siirtyy 
automaattisesti jonoon ja kuulet, kuinka monta puhelua on 
edelläsi jonossa. Ääniviesti kertoo mahdollisuudesta valita 
takaisinsoitto. Älä tee mitään vaan odota, kunnes puhelu yh-
distyy. Jos haluat lopettaa jonottamisen ja valita takaisinsoi-
ton: paina tähti *.
Haluatko perua takaisinsoittoajan?
Soita omalle terveysasemalle tai sairaanhoidon neuvontaan 
ja näppäile puhelinnumerosi. Ääniviesti kertoo, että nume-
rosi on jo rekisteröity palveluun, ja kysyy, haluatko pitää 
takaisinsoittoajan, perua sen tai muuttaa antamaasi puhelin-
numeroa. Noudata nauhalta tulevia ohjeita .385 2200 8–15
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Under sommarmånaderna i Vörå bjuds det på ett digert utbud av evenemang inom både idrott och  
kultur. På det här uppslaget finns ett bildplock från några av evenemangen

 
Christer Johansson

Sommaren
 i bilder

Den traditionella allsången vid rökiö Kvarn den 1 juli lockade också i år en stor publik. Det var 
sång och musik för hela slanten. Bland annat bjöd andré Linman på akustiska versioner av 
några låtar av sturm und Drang

Den 2 juli var det dags för sommarfest på norrvalla. Med nästan 6 000 besökare kan man lugnt 
säga att evenemanget var lyckat

Lördagen den 4 juli kantades Vöråvägen av folk som ville se det traditionella festtåget  
”Langradin”. i tåget gick representanter från både förenings- och näringslivet i kommunen. 
 en förening som deltog för första gången var Frikyrkoscoutkåren stigfinnarna. 
      

Under lördagen var det också folkvimmel på Vörådagsmarknaden vid kommungården  

Vörådagarnas huvudfest hölls i år vid Furirbostället i oravais. På festen medverkade bland 
annat nya kommundirektören Mikko ollikainen och oravais regemente  
              

Det soliga vädret gjorde Vörådagarnas huvudfest till en lyckad tillställning 

       

Foto: Christer Johansson  Foto: Vörå kommun / Fritidskansliet

 Foto: Christer Johansson        Foto: Vörå kommun / Fritidskansliet

 Foto: Christer Johansson        Foto: Vörå kommun / Fritidskansliet
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Dragplåstret vid Norrvalla kan nog stavas Måns Zelmerlöw. Eurovisionsvinnaren uppträdde 
med såväl egna hits som tolkningar av gamla bekanta svenska visor.

Lördagen den 25 juli gick startskottet för Botniacyklingen 2016. I årets lopp deltog samanlagt 
drygt 1000 cyklister

Oravais Teater firade 30 år vid Kyroboas med pjäsen Tre kärlekar. Totalt sågs föreställningarna 
av drygt 5 000 åskådare. Som förut medverkade flera personer i pjäsen, på bild Ulf Johansson 
och Arttu Flén

Den 9 augusti ordnade Sebastian Bystedt en gala på Norvalla till förmån för den palliativa vår-
den. Under kvällen uppträdde både humorgruppen KAJ och Alfred Backa.

En ny finsk innovation re-
nar havsvatten till dricks-
vatten. Till det här räcker 
det med en solcell.

Tekniken i sig är gammal. 
Omvänd osmos har använts 
i omkring 100 år för att rena 
vatten. Men nu har det finska 
innovationsföretaget EMP-
Innovations tagit fram en ny 
produkt som renar upp till 
omkring 100 liter dricksvat-
ten i timmen just med den 
här tekniken, också på stäl-
len där man inte dragit elek-
tricitet. 

– Det räcker med en solcell 
för att driva aggregatet, säger 
Bror-Gustav Järnström från 
företaget Clear water – Pu-
das vesi som säljer produkten 
i Österbotten.

I all enkelhet rengör aggre-
gatet vilket bräckt vatten som 
helst till drickbart vatten. 
Gränsen går vid en salthalt 
på 0,8 procent och därmed 
är produkten tänkt för den 
nordiska och ryska markna-
den. Salthalten i Östersjön 
ligger på 0,5 procent. 

En förankrad pump pum-
par upp vatten från havet till 
ett aggregat som renar vatt-

net från bakterier, virus, läke-
medelsrester och en rad an-
dra kemikalier. Vattenprover 
har visat att slutprodukten är 
renare än kommunalt vatten. 
Från en 200 liters behållare 
pumpas sedan vattnet vidare 
till exempel till kökskranen 
eller duschen.

– Trycket är beräknat att 
räcka till ett helt egnahem. 
Upp till fyra kan duscha 
samtidigt utan att det märks 
någon skillnad. 

Eftersom aggregatet drivs 
med el från en solcell ser 
Järnström stor potential i 
skärgården. Det finns egent-
ligen ingen begränsning hur 
långt upp på land vattnet kan 
pumpas. Höjdmässigt klarar 
pumpen av upp till 20 meter. 

– Om aggregatet inte an-
vänds på vintern kan man 
tömma systemet på vatten 
och hälla i frysvätska.

Järnström konstaterar att 
en liknande produkt knap-
past hade varit möjlig för 
bara ett antal år sedan. Men 
i takt med att energitekniken 
utvecklas och priserna pres-
sas ner finns numera möjlig-
het att ta fram den här typens 
lösningar.

– Systemet drar 500 watt 
när den går, vilket motsvarar 
en större lampa. I standby-
läge drar den 5 watt, vilket 
motsvarar en ficklampa. 
Allt drivs med 230 volt som 
hemma. 

Vattenkällan behöver inte 
nödvändigtvis finnas i ha-
vet. Järnström berättar att 
han har kunder som använ-
der apparaten för att rena 
odrickbart brunnsvatten. 
Produkten, som tillverkas i 
Hyvinge av Finnvoda, har 
funnits två år på markna-
den. Det gör också att ingen 
riktigt vet hur lång livslängd 
produkten har. 

HEIDI ErIKSSON
heidi.eriksson@vasabladet.fi

06-7848 244

Bror-Gustav Järnström är återförsäljare av Finnvodas nya produkt som renar vilket bräckt 
vatten som helst till drickbart vatten.  Foto: Heidi eriksson

VAD är OMVäND OSMOS 

 •Med ett hårt tryck tvingas 
vattnet genom ett filter som 
separerar bort bakterier från 
vattnet. 
 • I den här processen används 

inte kemikalier.
 • En gång om året ska filtret 

bytas i aggregatet.

Havsvatten blir 
dricksvatten

 Foto: Jannike back

Foto: cHrister JoHansson

Foto: cHrister JoHansson

Foto: cHrister JoHansson
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Musiklärare 
kombinerar 
passion och yrke

 z I september inleds MI-läs-
året inte bara med nya kurser 
utan också med en ny sång- 
och musiklärare då Pernilla 
Nilsson-Wik efterträder Carl-
David Wallin som gått i pensi-
on efter många år som lärare 
vid medborgarinstitutet. På 
frågan vad som fick henne att 
söka tjänsten är svaret snabbt 
och enkelt.

- En heltidstjänst där jag 
kan syssla med det jag älskar, 
musik. Det är inte ofta man 
får en sådan möjlighet här i 
livet, säger Pernilla Nilsson-
Wik.

Musik har varit en del av 
hennes liv ända sedan barns-
ben och beror till stor del på 
Nilsson-Wiks mamma som 
också var väldigt aktiv inom 
musiken. För egen del så 
inleddes Nilsson-Wiks mu-
sikalisk banan i musiklekis 
och därifrån vidare till lek-
tioner och slutligen studier. 
I grunden är hon utbildad 
oboist, men spelar också 
många andra instrument och  
har sjungit i kör.

- Man kan nog lugnt påstå 
att det för mig handlar om 

en livsstil, skrattar Pernilla 
Nilsson-Wik.

Även om hon är ung och full 
av idéer kommer det inte 
i alltför stor grad att synas i  
musikundervisningen. Åt-
minstone inte i år. Nilsson-
Wik själv menar att det nu gäl-
ler att bli varm i kläderna och 
bekanta sig med all verksam-
het hon ärvt av sin företrädare.  
Några nyheter ryms ändå 
med redan i år.

- En sak som jag vill pröva att 
starta upp är en sånggrupp för 
unga tjejer i åldern 15-20. Det 
finns många duktiga sångare 
inom den kategorin, så det 
skulle vara roligt att pröva på 
om en sånggrupp skulle fung-
era.

En annan nyhet är att tillsam-
mans med lärarna i individu-
ella instrument sätta ihop 
grupper, ett litet bandprojekt. 
Enligt Pernilla Nilsson-Wik 
kan det vara roligt för elev-
erna att få pröva på hur det 
känns att spela i ett band. 
Dessutom är det bra övning.
- I synnerhet för trummis-

ar kan det vara bra att få 
spela med andra eftersom  
det ger en bättre bild av hel-

heten.

Christer Johansson

 z Pernilla Nilsson-Wik
 • 25 år
 • Till utbildningen musikpedagog
 • Född och uppvuxen i Karleby, men bor nu i Karvsor
 • Familjen består av man och katt
 • Intressen (förutom musik): Trädgården, pyssel och resor

 z Oravais-Vörå-Maxmo Medborgarinstitut

 zKultur- och fritidsnämnden 
ordnar en teaterresa till Wasa 
Teaters pjäs ”Tre systrar och 
en berättelse” lördagen den 
14.11. kl. 19.00. Pjäsen baserar 
sig på Lars Sunds senaste ro-
man. Vi får möte tre kvinnor 

och deras drömmar, förhopp-
ningar, kärlek, äktenskap 
och besvikelser. Det lokala 
amatörteater-sällskapet i Ja-
kobstad beslutar sig för en 
djärv satsning, man ska sätta 
upp Anton Tjechovs pjäs Tre 

systrar. En tragedi drabbar 
teaterensemblen minuterna 
innan ridån går upp. Det som 
sker kastar också sin skugga 
över Ulla-Majs, Margits och 
Iris fortsatta liv. Berättelsen 
utspelas mot bakgrund av ett 

Finland som gör sitt bästa för 
att förtränga kriget och bygga 
upp ett välfärdssamhälle. Pris: 
35 euro, inkl. buss och biljett. 
Anmälningar till fritidskansli, 
3821 1671 eller e-post fritid@
vora.fi senast 4.11. 

 Foto: Christer Johansson

Företagare
 zHur vill du som företagare 

vara med och utveckla Vörå 
kommun? 

Kom och framför dina idéer!
Måndagen den 28 september 
kl 18.00 på förvaltningshuset 
i Oravais Tisdagen den 29 
september kl 18.00 på Tot-
tesund i Maxmo Onsdagen 
den 30 september kl 18.00 på 
kommungården i Vörå Kaf-
febjudning! Näringslivsrå-
det/kommundirektör Mikko 
Ollikainen

Yrittäjä
 zMillä tavalla sinä yrittäjänä 

voisit olla mukana kehittä-
mässä Vöyrin kuntaa? Tule 
kertomaan ideasi meille!

Maanantaina 28.syysku-
uta klo 18.00 Oravaisten 
hallintotalolla. Tiistaina 
29.syyskuuta klo 18.00 Tot-
tesundissa Maksamaalla Ke-
skiviikkona 30.syyskuuta klo 
18.00 Vöyrin kunnantalolla. 
Kahvitarjoilua! Elinkeino-
neuvosto/Kunnanjohtaja 
Mikko Ollikainen

Teaterresa till Tre systrar

döpta:
 • Kempe, Olof Konstantin,  

f. 30.1.2011, Maxmo 
 Ahlnäs, Willy Alexander, f. 
den 12.3.2015, Vörå
 • Nyman, Molly Leona Kristin, 

f. 28.3.2015, Maxmo
 • Englund, Elliot Lars, f. 

12.4.2015, från Ånäs, Oravais
 • Frände, Noah Simon, f. 

17.4.2015, från Komossa, Vörå
 •Widd, Linnea Svea, f. 

24.4.2015, från Lotlax, Vörå
 • Hermans, Meliina Tindra 

Emila, f. 5.5.2015, Oravais
 • Jåfs, Sarah Sofia, f. 

8.5.2015, från Bertby, Vörå
 •Winberg, Wictor Valdemar, f. 

9.5.2015, Maxmo
 • Valkeakari, Morris Vilhelm, 

f. 19.05.2015, (Stockholm), 
Maxmo
 • Snårbacka, Manda Frida 

Maria, f. 23.5.2015, Vörå
 • Berglund, Ludvig Jens Axel, 

f. 24.05.2015, Vörå
 • Jåfs, Lilly Annie Maria, f. 

28.5.2015, Vörå
 • Eurs, Meja Vera Niklasdot-

ter, f. 22.06.2015, Oravais 
Fabrik
 • Ilonen, Usva Aino Helena, f. 

16.07.2015, Maxmo

ViGda:
 • Deseo, David Paul och Julin, 

Nina Maria Christina från 
Oravais, vigdes 14.3.2015.
 • Granholm, Jens Bengt-Erik 

och Glasberg, Johanna Maria 
Alice, från Vörå, vigdes den 
6.7.2015
 • Rex Kenneth Tom och 

Oljemark, Anna Elisabeth från 
Vörå, vigdes den 18.7.2015.
 • Österbacka, Pontus från 

Pedersöre och Klemets, Sara 
Emelie Elise från Vörå, vigdes 
den 18.7.2015
 • Löfdahl, Jonas Bo Göran 

och Norrgård, Minna Hilkka 
Mirjami från Oravais, vigdes 
den 18.7.2015

 • Nylund, Frank Kaj Isak från 
Nykarleby och Glasberg, Ida 
Johanna Maria från Maxmo, 
vigdes 25.7.2015
 • Sarin, Kim Ove Johannes 

och Hedström, Berit Inger 
Helena från Oravais, vigdes 
den 25.7.2015
 • Flottorp, Halvor och Wallin, 

Emma Andrea Josefine från 
Oravais, vigdes den 25.7.2015.
 • Hautanen, Niclas Martti 

Antero och Berg, Jenny 
Josefine från Vörå, vigdes den 
25.7.2015.
 • Häggblom, Robert Christer 

Bernhard och Nina Maria 
Gleisner, från Oravais, vigdes 
den 1.8.2015
 • Nyman, Christer Mats Henry 

och Snickars, Jessica Marie, 
från Oravais fabrik, vigdes den 
8.8.2015

döda:
 • Paulin, Signe Maria, dog den 

28. 3.2015, 94 år
 • Nygård, Denise Ann-Mari, 

dog den 8.5.2015, 73 år
 • Fridlund, Anders Karl Jo-

han, dog den 26.5.2015, 15 år
 • Jansson, Sven Gunnar, dog 

den 28.5.2015, 80 år
 • Häggback, Siri Viktoria, dog 

den 30.5.2015, 81 år
 • Renlund, Etel Hildegard, dog 

den 8.6.2015, 94 år
 • Lassus, Sally Sofia, dog den 

12.6.2015, 92 år
 • Bjons, Else Maria, dog den 

23.6.2015, 92 år
 • Norrkull, Lea, dog den 

30.6.2015, 88 år
 •Wörgren, Bruno Ferdinand, 

dog den 4.7.2015, 83 år
 • Nygård, Inga, dog den 

6.7.2015, 91 år
 • Backlund, Viktor Albert, dog 

den 12.7.2015, 97 år
 • Söder, Helmi Regina, dog 

den 26.7.2015, 94 år
 • Kullas, Edit Sofia, dog den 

29.7.2015, 90 år

 z Vörå församling

AVFALLSSERVICE

Ab Nordqvist-Trans Oy.
Kleidersvägen 106, Vörå 06-383 7568

AUKTORISERAD
STENA-MOTTAGNINGSPUNKT

Utbytesflak
Byggbaracker,  
förråd och 
bajamajor

●

●

Skrotningsintyg●Tömning av 
slambrunnar
Torravfall
Spannmåls och 
kalktransporter

●

●

●

Vi har kassa-
tjänsterna öppna:

må kl. 9.30-17.00
ti-fr kl. 9.30-16.30

Välkommen in till oss!

Kvevlax Sparbank | tfn 06-346 2111 | sparbanken.fi/kvevlaxsb

www.voragolf.fi

Vörå Golf

Aktiekampanj  
under sommaren 

2015: 
Kontakta 

Sten Rintamäki 
050 559 7795

att spela en avslappnad runda 
på vår vackra 9 håls bana

Varmt välkomna

Golf is fun!

• inga tidsbokningar krävs
• vacker och kuperad bana
• fritt fram att slå ut
• en charmig bana med utmaningar  
  för både pro- och nybörjarspelaren

Green fee 9 hål

25€
Green fee 18 hål

30€

Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070
Anders 0500 157 917

www.baggasbil.fi
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BAGGAS

BIL & TRAKTOR

tröskningen inledd!

SERVICE OCH DEJOURERING
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Vörå-Oravais-Maxmo 
medborgarinstitut har 
startat upp höstterminen 
och vi hoppa att kurska-
talogerna har nått alla 
hushåll i kommunen, 
samt en hel del över kom-
mungränserna.

Anmälningarna strömmar in 
hela tiden och vissa kurser är 
redan fullsatta. I årets kata-
log finns ett utbud på flera 
intressanta nyheter som du 
inte kan missa, men det finns 
också många godingar som 
gått år från år!

Anmäl dig nu redan för att 
säkerställa att du får plats på 
kurserna! Anmälan på nätet 
kursanmalan eller på tfn 06-
382 1673 under kontorstid kl 
9-16. På följande kurser finns 
lediga platser och startar 
inom kort

Vi fortsätter bygga kajaker 
och kanoter. Kursen startar 
14.9 kl 18.15. Första tillfällen 
är vid Tegengrenskolas slöjd-
sal och sen bygger vi färdigt 
alstren vid f.d. Tålamods sko-
la. Kursen passar även för ny-
börjare. Passa på och gör din 
egen unika kajak eller kanot! 
Kursnr är 112602.

Är du intresserad av kemiska 
processer med linolja och 
målarfärg mm?  Kom med 
på vår nyhetskurs om linolja. 
Kursstart torsdag 24.9 kl 19 
vid Edens verkstad i Rökiö. 
Passa på och lär dig ”Lin-
olja, från frö till färdig färg”. 
Kursen är indelad i 5 delar, 
allt från linet som frö till olja 
som kan användas i t.ex. må-
larfärg. Kursnr 112800.

Du som ”kaar” och inte får 
hjälp med att fålla upp byxor, 
lappa ett hål, sy i en knapp, 
byte av dragkedja mm, eller 
om du annars är intresserad 
av att lära dig sy och ”klara 
dig själv”. Nu har du möjlig-
het att lära dig allt det du be-
höver kunna som karl. Vi har 
en helt ny serie kurser enkom 
bara för karafolk. Efter första 
delen fortsätter vi med stryk-
ning av skjortor, byxor mm 
och vård av kläder i olika ma-
terial. Serien avslutas med att 
vi lär oss sy och lagar enkla 
saker på symaskin. 

Kursen startar 16.9 kl 14.30 
på Vörå huvudbibliotek. För-
sta delens kursnr 111701. An-
dra delens kursnr 111702 och 
tredje delens kursnr 111703. 
Man kan delta i alla eller i 
någon del enligt önskemål.

Alla som har gått Navigation 
1 och 2 har nu chans att gå 
Navigation 3. Den här kur-
sen går sällan i vårt institut, 
så nu har du chans att lära 
dig Finlands Navigations-
förbunds kursfordringar för 
astronomisk navigation och 
som ska ge möjligheter att 
avlägga högsjöskepparexa-
men. Kursen startar 30.9 kl 
18 på Tegengrenskolan data-
salen. Kursnr 510204.

Värmepumpar är aktuella 
nu. Torsdag 17.9 kl 18 på 
Karvsor skola, berättar Hå-
kan Nylund berättar om val 
av pump och deras funktio-
ner. Hur du ska planera och 
installera och vad du bör 
tänka på. Kursen är bara en 
enda kväll. Kursens namn 
är Värmepumpens Abc och 
kursnr 420204.

Energi och värme från solen? 
Ja då ska du komma med till 
Djupsunds Byagård lö 3.10 kl 
9, då startar vi kursen Bygg 
en solluftsfångare. Perfekt 
ekonomisk energi och värme 
för sommarstugan, källaren, 
garaget osv. Nya idéer och 
metoder har utvecklats. Det 
lönar sig absolut att lära sig 
denna konst, kvinna som 
man! Kursnr 420205.

Lär dig rita med dator, Från 
idé till skiss – 2D/3D ritning. 
Du lär dig ta fram enklare 2D 
och 3D ritningar med Rhi-
noceros-programmet, som 
är ett enkelt kraftfullt CAD 
program för amatörer som 
proffs. Dessutom får profes-

sionell hjälp med egna min-
dre projekt. Kursen startar 
torsdag 24.9 kl 18.30 på Karv-
sor skola. Kursnr 420201.

Ett tips till alla som tänkt stäl-
la till fest, bröllop eller något 
annat party. Vi erbjuder en 
helhet av korta kurser som 
är specifikt för festarrang-
emang fram till själva fest-
tillfället. Du kan anmäla dig 
till hela konceptet eller delar 
av det. Delar som ingår är 
Vackra kort, där du kan göra 
inbjudningskort, placerings-
kort mm. Bordsdekoratio-
ner, Vett och etikett vid fest,  
Buffébord inför fest, Fest-
smycken, Bröllopsvals och 
Skumvin och Champage. 
Kurserna hålls alla på vårter-
minen men du kan gärna an-
mäla dig redan, så du säkert 
får plats på kursdelarna.

Lediga platser finns ännu 
till motionskurser, sång och 
spelkurser, körer och orkes-
ter/bandkurser, hantverkar-
kurser, matlagningskurser 
och föreläsningskvällar. 
Kontakta kansliet eller kolla 
på nätet!

Vi har många andra  
intressanta kurser som du 
ska också ska bekanta dig 
med, i vår katalog eller på 
nätet.

Kom ihåg att alla kurser 
kräver förhandsanmälning 
och läsårskurser gäller för 
både höst och vårterminen, 
men kursavgiften är upp-
delad på 2 fakturor. Ifall du 
avbryter en kurs och inte 
tänker fortsätta på våren, så 

ska du meddela kansliet se-
nast 4.12.

I vårt anmälningslotteri av 
presentkort blev vinnarna föl-
jande: Gun-Marie Grannas, 
Matias Löfgren, Maria Järn-
ström, Doris Eriksson, Karin  
Simons, Ann-Mari Jofs, 
Ulla Kjellman, Harriet 
Svens, Kerstin Storbacka- 
Kullbäck, Iris Lassus, Ma-
ria Jansson, Kristine Pau-
lin, Christina Nordling och  
Celine Ingman, har vunnit 
varsitt presentkort på 25 €.

Huvudvinst på ett 50 € pre-
sentkort vanns av Benita 
Lähdes. Vi gratulerar er alla 
och önskar trevliga och gi-
vande stunder i kursandet.

Vi hoppas att alla ska 
hitta något intressant i vårt 
utbud och att ni trivs i våra 
kurser. Kontakta kansliet 
ifall det finns frågor eller 
om något är oklart. Ni är  
alltid välkommen med  
nya idéer och kursförslag. 
Vi är till för er och ni är  
till för oss!

ElisabEth björklund

Nytt läsår startar på MI

att sticka och virka blir allt trendigare. Också i år erbjuds kurser i ämnet via medborgarinstitutet  
                  Foto: Vörå Kommun / medborgarinstitutet

På medborgarinstitutets kurs har den som är intresserad av 
att bygga sin egen kanot möjligheten att göra det   
                Foto: Vörå Kommun / medborgarinstitutet

 z Oravais-Vörå-Maxmo MedborgarinstitutCancerklubben 
tackar för gala 

 zEtt varmt tack till humor-
gruppen KAJ och komikern 
Alfred Backa, Folkhälsan 
Utbildning Ab, sponsorer, 
funktionärer och publiken 
som stött och hjälpt initiativ-
tagaren till välgörenhetskon-
serten, Sebastian Bystedt , att 
uppnå sitt mål på 20.000 euro 
till den palliativa vården för 
cancerpatienter inom vårt 
område! 

Det går fortfarande att ge 
sitt stöd genom att betala in 
på konto FI39 5671 3420 0218 
43 som Vörå-Oravais-Max-
mo Cancerklubb öppnat för 
kampanjen i Vasa Andels-
bank.

Paul Hägglund har done-
rat en tavla till försäljning. 
Intäkterna av försäljningen 
går oavkortat till kampanjen 
för palliativa vården. Tavlan 
finns till påseende i fönstret 
i Paul Hägglunds hus i Vörå 
centrum. Anbud på tavlan 
ges till honom.

Det finns ännu möjlighet 
för cancerpatienter och an-
höriga inom vårt område att 
ansöka om semesterveckan 
på Härmän Kuntokeskus 18-
23.10.2015. Ansökningstiden 
går ut 20.9. För mera infor-
mation och ansökningsblan-
ketter kontakta Siv på tfn 
050-4048904.

Tema för Rosa Bandet in-
samlingen i oktober 2015 är 
”Motion och välbefinnande”. 
Fysioterapeut Heli Nyman-
Selin från Österbottens Can-
cerförening kommer att före-
läsa på temat inför starten av 
Rosa Bandet försäljningen i 
Kvarnstugan 7.10 kl. 18.30. 
Kaffebjudning. Alla hjärtligt 
välkomna!

En födelsemärkeskontroll 
är också planerad till hösten. 
Vi informerar i förenings-
listan i VBL, Wör-TV och 
Årvas-TV när datum är klart.

Kondoleansadresser till 
förmån för Kaj Bertills fond 
finns nu till försäljning i Vörå 
Blomstertjänst, City Florist 
och Aktia. Ekonomiskt bi-
drag till personer som in-
sjuknat i cancer inom Vörå 
området kan ansökas från 
Kaj Bertills fond. 

Vörå-Oravais -Maxmo 
Cancerklubb beviljar på an-
sökan ekonomiskt bidrag 
till personer som insjuknat i 
cancer inom Vörå, Oravais 
och Maxmo. Ansöknings-
blanketter både till Kaj Ber-
tills fond och Vörå-Oravais-
Maxmo Cancerklubb finns i 
vår infomapp  på hälsocen-
tralerna i Vörå och Oravais, 
samt på Maxmo rådgivnings-
byrå och FPA:s samservice-
byrå i kommungården i Vörå

   
siv säll
ordförande

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
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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

tfn: +358 44 5530882    e-post: �rma.jfrantz@gmail.com

Måleri�rma      Johan Frantz

målning inom- och utomhus     tapetsering
ulko ja sisämaalaus     tapetointi
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Målning inom- och utomhus • tapetsering

tfn: 044 5530882 
e-post: firma.jfrantz@gmail.com
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Bland de rätta lösningarna drar vi  en vinnare som premieras med en säsongs däckförvaring i Samis däckhotell (värde  55 €). Förutom förvaringen ingår tvätt, kontroll, däckbyte samt försäkring under förvaringstiden.  
Sänd lösningen  (raderna som är numrerade 1-8) med dina kontaktuppgifter, senast 10.10 till: SAMIS DÄCK & SERVICE, Karvatvägen 266, 66800 Oravais.   
Eller som e-post: samisdack@netikka.fi . Vinnaren meddelas personligen samt på vår hemsida, FB och i kommunbladet.  

Sami Pitkäkangas   050-9177 301  

Gilla  och följ Samis  däck  
& service på Facebook.    

 
Du har möjlighet 

 att vinna gratis 
däckförvaring!  

 
Information och  

 erbjudanden hittar  
du också på hemsidan 

pitkakangas.netanvia.fi 
 

& 

Byahjälp / Kyläavustaja
Antero Högander

050-410 9905Behöver du hjälp? Ring!
Tarvitsetko apua? Soita!

Lötvägen 19 
66640 MAXMO
hogander@gmail.com
Y/FO: 1751639-6

Skolvägen 19, 66800 Oravais. Tfn 0500 722688 / 24 h 
E-mail: lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.com

BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Vörå kommun

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

ÖPPET:
vard. 9–18

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå  050-554 9171

• Markvibratorer • Pikmaskiner 
• Jordfräs • Borrhammare 

• Betongslipmaskiner 
• Weideman minilastare 

• Stubbfräsning • Dino Skylift, m.m.

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

www.cityflorist.fi
Gilla oss för att inte gå miste om nyheter!

Calluna 4,50e/st    4 st 15e

Vi tömmer växtlagret
Fruktträd -30%    Buskar -50%

Höstens Calluna och Ljung 
har anlänt

Tulpanlökar många olika sorter

Välkommen!

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

GRAVSTENAR AV 
ERKÄND KVALITET

Hämta redan idag  
en kostnadsfri  

katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

från

Vörå Begravningsbyrå Vörå , Oravais, 
Maxmo

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

SebaStian HelSing, vörå

LASTBILAR - BILAR M.M.

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

SebaStian HelSing, vörå

LASTBILAR - BILAR M.M.

- LastbiLar & 
sLäpvagnar

- påbyggnader 
- MetaLL-

konstruktioner 
- biLar M.M.

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

Fixar nästan allt
• Fastighetsskötsel

• Sommarstugsservice
• Renoveringar

• Byggnadsarbeten
Hushållsavdragsgiltigt!

 

 
 

Dan Rintamäki
Tfn 044-317 0030

Skolvägen 17, 66800 Oravais
www.dr-fix.fi

Su-Pi trähallar 
och bilgarage

Kostnadsfri offert.
Oravais

0500-361 771

Planering och

elinstallationer

EL-EK

Riksåttan

Palvis

Riksåttan

Palvis

Riksåttan

Palvis

KÖR SÄKERT MED NYA DÄCK I HÖST!

Riksåttan

Palvis

Vasavägen 1465 
tel. (06) 383 6020

Marcus 050-5945 396 

Premium
Contact 5
195/65-15 390€
205/55-16 490€
205/60-16 550€
(4 st inkl. montering och 
avfallshanteringsavgifter)

UltraSpeed
195/65-15 370€
205/55-16 470€
225/45-17 570€
(4 st inkl. montering och 
avfallshanteringsavgifter)

Kom ihåg,  
bra  

sommar- 
däck  

behövs då  
höstregnen  

börjar.

Undvik vattenplaning 

med nya däck



onsdag 9 september 2015 9

Vöyri

Vörå

Muutoksen tuulet puhaltavat 
 zMielenkiintoinen, hauska, 

opettavainen mutta myös 
intensiivinen. Näillä sanoilla 
voisin kuvata ensimäistä 
kuukauttani kunnanjohta-
jana Vöyrin kunnassa. Tun-
nen itseni tervetulleeksi ja 
olen saanut tutustua moneen 
minulle uuteen henkilöön, 
joilla on paljon annettavaa 
kunnalle ja kuntalaisten par-
haaksi. Tämä koskee sekä 
kuntalaisia, yrittäjiä, luot-
tamushenkilöitä että hen-
kilökuntaa. Haluan jo nyt 
tässä vaiheessa kiittää Teitä 
kaikkia lyhyestä ajastani 
kunnassa, se antaa minulle 
voimia tulevaisuuden haas-
teisiin. Koska sellaisia kun-
nissa on. Tämä ei koske aino-
astaan Vöyrin kuntaa, vaan 
koko maan julkista sektoria. 
Suurin tekijä tähän on maan 
talous. Valtiolla on – ja on 

ollut jo monta vuotta – enem-
män menoja suhteutettuna 
tuloihin ja tämä suunta ei voi 
jatkua. Uskoisin, että suurin 
osa on tästä samaa mieltä. 
Kyse on vain millä tavalla tä-
hän tulisi puuttua.

Valtion taloudellinen tilan-
ne näkyy konkreettisesti 
kunnissa vähenevien val-
tionosuuksien muodossa 
mutta myös tehtävien lisää-
misenä kunnille kompensoi-
matta tätä taloudellisesti. On 
tarkoitus, ettei tämä tehtä-
vien siirto kunnille jatkuisi. 
Pikemminkin kävisi päinvas-
toin. Kuntien lakisääteisiä 
tehtäviä on tarkoitus vähen-
tää. Nykyinen hallitus halu-
aa, kuten myös aikaisempi 
hallitus, vähentää kuntien 
lakisääteisiä tehtäviä ja täten 
myös kuntien menoja.Tällä 

hetkellä kunnilla on vajaat 
600 lakisääteistä tehtävää ja 
vielä enemmän suosituksia. 
Aina silloin tällöin kuuluu 
kritiikkiä siitä, että julkinen 
sektori tukehduttaa omaa 
toimintaansa, puhutaan yli-
byrokratisoimisesta.

Työ lakisääteisten tehtävien 
vähentämiseksi on valtion 
tasolla aloitettu. Me kunnat 
olemme saaneet tehtäväk-
semme antaa ehdotuksia 
laeista, jotka voisi poistaa 
kokonaan tai muuttaa ke-
vyemmiksi. On puhuttu 
valvonnan vähentämisestä, 
ryhmäkokojen suurenta-
misista esimerkiksi lasten-
tarhoissa, valitusprosessien 
muuttamisesta, pätevyyksien 
muuttamisesta, digitalisaa-
tion hyödyntämisestä. Valtio 
on pyytänyt meiltä hyviksi 

koettuja käytäntöjä, joita 

muut kunnat voisivat sovel-
taa.Tämän lisäksi keskustelu 
suurista uudistuksista jat-
kuu. On oikeutettua kysyä 
mitä jää peruskuntien hoi-
dettavaksi tulevaisuudessa, 
jos suurin osa tehtävistä 
siirtyvät suuriin alueellisin 
kokonaisuuksiin. Ajattelen 
tässä ensisijaisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluja mutta mah-
dollisesti myös toisen asteen 
koulutusta, kaavoitusta, ra-
kennustarkastusta, ja maase-
utuhallintoa, jotka on main-

ittu siirrettäviksi suurempiin 
kokonaisuuksiin. Jäljelle jäisi 
ensisijaisesti peruskoulu, 
varhaiskasvatus, vapaa-aika 
ja tekninen puoli.

Peruslähtökohtana on 
aina – vaikka päätäntävalta 
siirtyisi suurempaan koko-
naisuuteen – että lähipal-
velut olisivat lähellä kunta-
laista myös tulevaisuudessa. 
Muutoksen tuulet puhaltavat 
yhteiskunnassamme mutta 
koen kuitenkin, että meillä 
täällä Vöyrillä on hyvät mah-
dollisuudet lähiyhteisön ke-
hittämiseen tulevaisuudessa. 
Talous on vakaammalla po-
hjalla moneen muuhun kun-
taan verrattuna, yrittäjyys ja 
yhdistystoiminta on vahvaa 
ja kunnassa on hyvä henki-
löstö. Tämä tekee sen, että 
pystymme paremmin vaikut-

tamaan valoisampaan tule-
vaisuuteen – yhdessä!

Pitää muistaa, että Vöyrin 
kunta oli kärkikolmikossa 
kun Helsingin Sanomat hil-
jattain vertaili onnellisimpia 
kuntia maassamme.

Förändringens vindar blåser
 z Intressant, skojig, lärorikt 

men samtidigt intensivt. Med 
de orden kan man samman-
fatta min första månad på 
posten som kommundirektör 
i Vörå kommun. Jag känner 
mig väl emottagen och jag 
har lärt känna massor med 
nya bekantskaper, som har 
mycket att ge kommunen. 
Det gäller såväl kommunin-
vånare, företagare, förtroen-
devalda som personal. Jag 
vill tacka redan nu för tiden 
i Vörå, det ger mig motiva-
tion att bita i inför framtiden. 
För det finns nog att bita i en 
kommun idag. Det gäller ab-
solut inte enbart Vörå kom-
mun utan hela den offentliga 
sektorn i vårt land. Största 
orsaken är ekonomin. Sta-

ten har – och har redan haft 
i flera år – större utgifter än 
inkomster och den här tren-
den måste ändras. Det tror 
jag att de flesta är överens 
om. Frågan är på vilket sätt 
det här skall åtgärdas. Rent 
konkret märks statens eko-
nomi i kommunen i form av 
mindre pengar från staten 
(statsandelar) och överföring 
av statliga uppgifter till kom-
munerna utan att man får det 
kompenserat ekonomiskt. 
Det är tänkt att det skall bli 
ett slut på att överföra fler 
uppgifter åt kommunerna. 

Det skall snarare gå tvärtom. 
Den nya regeringen, i lik-
het med det tidigare, har för 
avsikt att minska på antalet 

lagstadgade uppgifter för 
att i slutändan minska på 
kommunernas utgifter. I da-
gens läge har kommunerna 
närmare 600 lagstadgade 
uppgifter och därtill fler för-
pliktelser och rekommenda-
tioner att följa. Med jämna 
mellanrum hörs kritik på att 
offentliga sektorn kväver sig 
själv genom att överreglera 
sin egen verksamhet. Arbetet 
med att minska uppgifterna 
är i gång på statligt plan och 
vi i kommunerna har blivit 
ombedda att komma med 
förslag på vilka lagar som 
kunde tas bort eller ändras 
till mindre förpliktigande. 
Det har talats om mindre 
övervakning, möjlighet att ha 
större grupper inom till ex-

empel dagvården, ändringar i 
besvärsprocessen, ändringar 
i behörighetskraven, bättre 
utnyttjande av digitala lös-
ningar för att nämna några 
saker. Dessutom efterlyses 
kreativa tankar hur man 
kunde tillämpa en viss lag. 
Det handlar om att lära sig 
av varandra, från andra de-
lar av landet. Vid sidan om 
detta planeras stora refor-
mer. Det är befogat att ställa 

sig frågan vad är kvar av en 
kommun i framtiden om den 
stora merparten flyttas till 
större regionala helheter. Jag 
tänker i första hand på soci-
al- och hälsovårdstjänsterna 
men eventuellt också andra 
stadiets utbildning, planlägg-
ning, byggnadsinspektion 
och landsbygdsförvaltning 
vilka nämnts som delar som 
kan bli en del av en större 
helhet. Kvar skulle i första 
hand lämna grundskolan, 
daghemmen, fritids- och tek-
niska sektorn.

Grundtanken är, trots att 
beslutanderätten skulle flyt-
tas till en regional nivå, att 
närservicen skall finnas kvar 
nära invånarna. Förändring-

ens vindar blåser i samhäl-
let men ändå så ser jag goda 
möjligheter att utveckla när-
samhället i Vörå kommun de 
kommande åren. Ekonomin 
är på stabilare grund än i de 
flesta kommunerna, företa-
garandan och föreningsakti-
viteten stark och kommunen 
har en bra personal. Det gör 
att vi på ett bättre sätt kan 
forma en ljus framtid – till-
sammans! Vi skall komma 
ihåg att Vörå fanns bland 
topp 3 då det gäller lyckligas-
te kommun i Helsingin Sano-
mats jämförelse nyligen.

Mikko ollikainen 
Kommundirektör

” 
Det handlar om 
att lära sig av  
varandra, från 
andra delar av 
landet

” 
Valtio on pyytänyt 
meiltä hyviksi ko-
ettuja käytäntöjä, 
joita muut kunnat 
voisivat soveltaa.

 z Innebandystjärnor av Ca-
milla Dahlson. 

Skolåret börjar och det är 
dags att börja träna inneban-
dy igen. Den nya tjejen Elsa 
blir retad och Lina funderar 
hur hon ska lösa situationen. 
En lättlästbok för dig som inte 
läst själv så länge.

 z Krigsdagböcker 1939-1945 
av Astrid Lindgren

Under krigsåren skriver 
Astrid Lindgren dagbok. Hon 
bor med sin familj i Stockholm 
men lever med i händelserna 
ute i världen. Särskilt förfärad 
och sorgsen är hon över Fin-
lands situation. Blandat med 
hennes egna anteckningar 
innehåller dagböckerna 
mängder av utklippta artik-
lar ur svenska tidningar som 
hon kommenterar. Det här är 
före Astrid Lindgrens tid som 
världsberömd författare, den 
första boken om Pippi Lång-

strump kommer ut samma år 
som kriget slutar, 1945.

 z Hasses gröna hus av Ann-
Helen Attianese och Sanna 
Ek

En färgrik bilderbok om att 
flytta och sakna sin bästa vän 
som är kvar på gamla stället. 
Om fantasins kraft och gläd-
jen att åter få ses, skapad av 
Ann-Helen Attianese och 
bildkonstnär Sanna Ek. 

 z Att föda ett barn av Kris-
tina Sandberg

Året är 1938. Maj har gift 
upp sig och saknar färdig-
heter som hennes mans 
släkt väntar sig att hon ska 
ha. Hon besluter att bli den 
kvinna som ingen ska kunna 
anklaga eller klandra. Maka, 
mor, värdinna. Men hur blir 
man det? Hur mycket Maj än 
försöker kontrollera sin till-
varo och leva i enlighet med 

hushållsalmanackan så finns 
ju allt det andra där. Det så-
riga moderskapet, makens 
alkoholism och ett äktenskap 
som bara råkade bli. Att föda 
ett barn är den första delen 
i en trilogi. Finns också i 
STORSTILS-upplaga.

 zMitt Iran av Shirin Ebadi
Shirin Ebadi blev Irans 

första kvinnliga domare på 
70-talet. Boken Mitt Iran 
är en personlig redogörelse 
över hennes liv och över lan-
det och de två statskupper 
hon upplevt, den första anär 
hon var sex år. Familjens 
sorg över den demokratiskt 
valda Mosaddeqs störtande, 
gjorde ett djupt intryck på 
den lilla flickan. Själv drab-
bades hon av sharialagens 
införande 1979 och degrade-
rades från domare till kon-
torist. Så småningom förstod 
hon att hon kunde använda 

sina kunskaper för de många 
rättslösas sak. 2003 fick  
Shirin Ebadi Nobels freds-
pris.

 z Urheilun ennätyskirja on 
mahtava tietopaketti Suo-
men suositumpiin talvi- ja 
kesäurheilulajeihin. Mukana 
ovat kaikki maailman täh-
det ja suomalaiset huiput. 
Teoksen sivut ovat täynnä 
upeita valokuvia ja uskomat-
tomia ennätyksiä, tietoja ja 
tilastoja olympialaisista ja  
MM-kilpailuista. 

 z Läheinen on poissa on 
Marjaana Kanervan ja Ritva 
Kostamon pienimuotoinen 
surukirja, joka tarjoaa sure-
valle tukea raskaina päivinä. 
Kirja antaa lohdun sanoja, 
jotka auttavat jaksamaan. 
Surun matka on pitkä, mutta 
sillä matkalla ihminen vä-
hitellen toipuu menetyksestä.

 z Lampaan vaatteissa on 
Simo Hiltusen esikoisroma-
ani. Se on tavallinen tarina 
nyky-Suomessa. Onnellinen 
ydinperhe, talousasiat kun-
nossa, lapset reippaita ja 
iloisia – näin naapurit kerto-
vat. Kunnes jouluaattona isä  
tappaa lapset vaimon näh-
den, sitten vaimon ja lopulta 
itsensä.

 z BoktipsSopfrågor 
riktas till 
avfalls- 
nämnden

 zVasaregionens avfalls-
nämnd (Vasa, Korsholm, 
Vörå, Storkyro, Malax och 
Korsnäs) har funnits sedan 
i början av 2014. I avfalls-
ärenden som tidigare sköttes 
via kommunen ska man nu 
kontakta avfallsnämnden. 
Till exempel om man vill ha 
förlängt tömningsintervall 
på sitt avfallskärl eller om 
man har ett gemensamt av-
fallskärl med grannen, så ska 
detta meddelas skriftligen till 
avfallsnämnden. Den som 
har frågor om exempelvis 
tömningsintervall, eller be-
höver blanketter kan kon-
takta Vasaregionens avfalls-
nämnd på 06-3254206.

Mikko ollikainen
kunnanjohtaja

Låt oss 
förverkliga

Era 
drömmar....

Ab BYGGTJÄNST 
H-E STORLUND Oy

66600 Vörå
tfn 0500-264 811, 050-345 2656
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SPONSOROINTI 2016
Yksittäiset urheilijat voivat anoa sponsorointia vuodelle 
2016.
Ohjeet ja hakemukset vahvistetulla lomakkeella jonka saa 
osoitteesta www.voyri.fi > lomakearkisto tai Vöyrin keskus-
toimistosta, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimistosta Oravaisissa 
sekä Tottesundin kartanosta. 
Hakemukset, vahvistetulla lomakkeella, lähetettävä viimei-
stään 30.10.2015, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, 
Öurintie 31, 66800 Oravainen. 
Seurat voivat hakea toiminta-avustusta maaliskuussa.
Kulttuuri- ja  
vapaa-aikalautakunta www.voyri.fi

www.vora.fi

SPONSORERING 2016
Närmare anvisningar och blanketter finns på www.vora.fi > 
blankettarkiv eller fås från centralkansliet i Vörå, förvalt-
ningshuset i Oravais och Tottesunds Herrgård. 
Ansökningarna, på fastställd blankett, sänds senast 
30.10.2015, till Kultur- och fritidsavdelningen, Öurvägen 
31, 66800 Oravais. 
Föreningar hänvisas till verksamhetsbidragsansökningar. 
Ansökningstid i mars.
Närmare uppgifter se www.vora.fi > föreningsbidrag.
Kultur- och  
fritidsnämnden

URHEILUPALKINTO JA 
URHEILUSTIPENDIT 2015
Kulttuuri- ja vapaa-aika osasto etsii ehdokkaita vuoden 
2015 urheilupalkinnon sekä urheilustipendien saajiksi.
Nimeämisohjeet kunnan kotisivulta www.vora.fi > lomak-
keet, Vöyrin kunnantalolta, Oravaisten hallintotalolta tai 
Tottesundin kartanosta. 
Nimeämisehdotukset sekä kopio kilpailujen virallisista tu-
loksista, viimeistään 06.11.2015, osoitteeseen: Kulttuuri- 
ja vapaa-aikaosasto, Öurintie 31, 66800 Oravainen tai 
osoitteeseen fritid@vora.fi 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta www.voyri.fi

www.vora.fi

IDROTTSPRIS OCH 
IDROTTSSTIPENDIUM 2015
Kultur- och fritidsnämnden söker nomineringar för 2015-
års idrottspris och -stipendium. 
Anvisningar för nominering på adressen www.vora.fi > 
blanketter eller från centralkansliet i Vörå, förvaltningshu-
set i Oravais och Tottesunds Herrgård.
Fritt formulerade nomineringar skickas, senast 06.11.2015, 
tillsammans med kopior av officiella resultat, till: Kultur- 
och fritidsavdelningen, Öurvägen 31, 66800 Oravais eller 
per e-post på adressen fritid@vora.fi 
Kultur- och fritidsnämnden

AVUSTUKSET JA APURAHAT
Maatalous- ja kotiteollisuusrahastosta myönnetään avustuksia Vöyrin kun-
taosassa toimiville ruotsinkielisille maatalouskerhoille sekä vöyriläisille opis-
kelijoille, jotka käyvät kotiteollisuuskoulua, ovat oppilaana ammattikoulun 
kotiteollisuuslinjalla tai suorittavat maatalouselinkeinoon liittyviä opintoja. Ha-
kemuksesta tulee ilmetä oppilaitoksen nimi, opiskelukustannukset, tiedot opis-
kelijan opiskelulinjasta tai opintosuunnasta, todistus opintosuorituksista, kou-
lun antama kuluvan vuoden läsnäoloilmoitus ja tilinumero.

Ellen ja Johannes Stagnäs´in stipendirahastosta myönnetään stipendejä 
opiskelijoille, jotka tulevat Maksamaan kuntaosasta. Stipendejä myönnetään 
lahjoittajien asettamien ehtojen mukaan menestyneille koululaisille, jotka pe-
ruskoulun päätettyään ovat hakeutuneet ammatilliseen tai sitä vastaavaan kou-
lutukseen. Hakemuksesta tulee ilmetä oppilaitoksen nimi, todistus opintosuo-
rituksista ja tilinumero.

Maatalousstipendirahastosta myönnetään stipendejä opiskelijoille, joiden 
kotipaikka on Oravaisten kuntaosassa ja jotka opiskelevat maatalousalan oppi-
laitoksissa maatalousyrittäjän perustutkintoa varten (tuotanto-, tekniikka- tai 
eläintenhoitolinja), aikuisopintolinjalla hankkiakseen sukupolven vaihdokseen 
tarvittavan pätevyyden tai opiskelevat agrologiksi.  Hakemuksesta tulee ilmetä 
oppilaitoksen nimi, opiskelukustannukset, opintolinja tai opintojen suuntautu-
minen, todistus opintosuorituksista ja oppilaitoksen todistus kuluvan lukuvuo-
den opiskelupaikasta sekä tilinumero.

Vapaamuotoinen hakemus liitteineen toimitetaan viimeistään 30.10.2015 klo 
15.00 mennessä osoitteeseen Vöyrin kunta, Kunnanhallitus, Vöyrintie 18, 66600 
Vöyri. www.voyri.fi

UNDERSTÖD OCH STIPENDIUM

www.vora.fi

Ur lantbruks- och hemslöjdsfonden kan understöd sökas av svenska lant-
bruksklubbar och elever vid hemslöjdsskolor, på hemslöjdslinje i yrkesinstitut 
samt för studier i anslutning till lantbruksnäringen. Sökanden ska vara skriven 
i gamla Vörå primärkommunsdel. Ur ansökan bör framgå läroinrättningens 
namn, studiekostnader, uppgifter om linjeval eller studieinriktning, intyg över 
studieprestationer och intyg över studieplats för innevarande läsår samt kon-
tonummer.

Ur Stagnäs Johannes och Ellen Stipendiefond kan stipendium sökas av stu-
derande som är skrivna i gamla Maxmo primärkommundel. Stipendiet delas 
ut i enlighet med donatorns föreskrifter till förtjänta skolungdomar, som efter 
avslutad grundskola bedriver yrkesinriktade studier på andra stadiet. Av ansö-
kan bör framgå läroinrättningens namn och intyg över studieprestationer samt 
kontonummer.

Ur Jordbruksstipendiefonden kan elever med hemort i gamla Oravais primär-
kommundel som studerar för grundexamen inom lantbruk med examen lant-
bruksföretagare (linjerna produktion, teknik eller djurskötsel), studerar på linjen 
för vuxna för att erhålla kompetensen som krävs för generationsväxlingar eller 
studerar till agrolog. Ur ansökan bör framgå läroinrättningens namn, studie-
kostnader, uppgifter om linjeval eller studieinriktning, intyg över studieprestatio-
ner och intyg över studieplats för innevarande läsår samt kontonummer.

Fritt formulerad ansökan jämte bilagor ska vara inlämnade senast 30.10.2015 
kl. 15.00 på adressen Vörå kommun, Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18, 66600 
VÖRÅ.

www.voyri.fi

KOULUMATKA-AVUSTUS

Toisen asteen opiskelija voi hakea avustuksena 
puolta vuoden 2015 matkojen omavastuuosuuk-
sista. Ehtona on, että opiskelijat saa KELA:n tukea 
päivittäisiin matkakustannuksiinsa.

Oppilaat, joilla on alle 10 km:n koulumatka Vörå 
samgymnasiumiin, voivat hakea vastaavaa avus-
tusta. Ehtona on, että todistettavat matkakustan-
nukset ylittävät 43 euroa kuukaudessa.

Avustusta haetaan lomakkeella, johon liitetään 
KELA:n päätös tai sen jäljennös tai, mikäli koulu-
matkan pituus on alle 10 km, selvitys koulumatka-
kustannuksista.

Hakemuslomakkeen saa Vöyrin kunnantalolta, Ora-
vaisten hallintotalolta tai Vöyrin kunnan kotisivuilta 
osastolta Lomakkeet.

Hakemukset lähetetään Vöyrin kunnalle, Kunnan-
hallitus, Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI 30.10.2015 klo 
15.00 mennessä.

www.vora.fi

BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Elever/studerande på andra stadiet kan anhålla om 
bidrag för halva självriskens kostnader för hela år 
2015. Villkor är att eleven får stöd från FPA för sina 
dagliga resekostnader. 

Elever som har under 10 km lång skolresa till Vörå 
samgymnasium kan anhålla om motsvarande bi-
drag. Villkor är att de bevisliga resekostnaderna 
överstiger 43 euro i månaden.

Bidraget ska sökas med blankett, till vilken bifogas 
beslut från FPA eller kopia av beslutet eller, om 
skolresans längd är under 10 km, utredning över 
skolresekostnaderna. Blankett fås från kommun-
gården i Vörå, förvaltningshuset i Oravais eller från 
Vörå kommuns webbsida under Blanketter.

Ansökan sänds till Vörå kommun, Kommunsty-
relsen, Vöråvägen 18, 6660 VÖRÅ senast den 
30.10.2015 kl. 15.00.

www.voyri.fi

KIINTEISTÖVEROAVUSTUS

Aatteelliset, voittoa tavoittelemattomat ja ei-arvon-
lisäverovelvolliset yhdistykset ja yhteisöt voivat 
hakea avustusta vuoden 2015 kiinteistöveroon. 
Vapaamuotoiset hakemukset, joiden liitteenä on 
kopio maksutositteesta ja kiinteistöverolipusta, 
tulee toimittaa viimeistään 30.10.2015 klo 15.00 
osoitteella Vöyrin kunta, kunnanhallitus, Vöyrintie 
18, 66600 VÖYRI.

www.vora.fi

BIDRAG FÖR FASTIGHETSSKATT

Ideella, icke-vinstdrivande föreningar och sam-
fund, som inte är mervärdesskatteskyldiga kan 
ansöka om bidrag för 2015 års fastighetsskatt. 
Fritt formulerad ansökan, kopia av betalningskvitto 
och debetsedel inlämnas till centralkansliet senast 
30.10.2015 kl. 15.00 på adressen Vörå kommun, 
Kommunstyrelsen, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ

Traditionellt matkalas
 z I Bertby föreningslokal i norra Vörå, söndag 11 oktober 2015 kl. 11-15. Meny: Salladsbuffé. Ägg, inlagd fisk. Broilerfile´ i 

gräddsås, örtpotatis, hembakat bröd, dricka, Ris ala´ Malta med hallonsås. Välkomna!
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 zTacksamhet är kyrkoår-
ets tema denna vecka.  Tre 
frågor kan vi ställa; varför  
skall vi tacka, vem skall 
vi tacka och hur skall vi  
tacka?

1. Varför skall vi tacka?
Vi tycker alla att man skall 
tacka när man fått någonting, 
när man fått en gåva.  Det är 
fint att tidigt i livet lära sig all-
män artighet, att säga tack, att 
niga och bocka.   

Vi tackar för att uppmärk-
samma både gåvan och giva-
ren.   En gåva och tacket för 
gåvan har betydelse i relatio-
nen mellan givaren och mot-
tagaren.

Många svåra upplevelser 
och tragiska händelser leder 
osökt till frågan om man verk-
ligen ärligt kan tacka för allt i 
livet? I denna svåra fråga har 

Bibelns människor mycket 
av vishet och livserfarenhet 
att dela med sig av. Paulus 
uppmaning är faktiskt att vi 
alltid skall tacka Gud för allt 
(Ef.5:20). I denna uppmaning 
ligger insikten att det är bättre 
att säga tack, tack än ack, ack. 
Det kan ta lång tid och vara 
mycket smärtsamt att mogna 
till ett ärligt tack och bara Gud 
kan fostra oss till det. I Gamla 
Testamentets sångbok, i Psal-
taren (119:67), som speglar 
mycket av troende människors 
innersta tankar om livet finns 
en djup insikt om att lidandet 
kan lära oss något gott: ´Innan 
jag fick lida gick jag vilse, men 
nu tar jag vara på ditt ord.´  
Många människor har i lidan-
dets omskakande händelser 
upptäckt sin egen litenhet och 
livets skörhet, men samtidigt 

fått syn på den enda bestående 
hjälpen, Gud själv och hans 
Ord.  De har lärt sig att tacka 
också för det svåra därför att 
det på lång sikt också medför-
de något gott.

2. Vem skall vi tacka?
Ibland är det solklart, ibland 

oklart vem vi skall tacka.  ´Jag 
vill tacka livet…´ sjunger Arja 
Saijonmaa i en sång som är 
fylld av tacksamhet till ´livet´ 
som gett henne så mycket; två 
ögon, hörsel, ett hjärta, fötter 
att gå med osv.

Vi behöver oftare, och med-
an vi ännu har varandra, tacka 
vår medmänniska för den hon 
är, för det hon gjort eller det 
för det hon gett. Hellre ska vi 
komma med blommor till en 
människa när hon lever än när 
hon är borta.  

Vi får framför allt tacka Gud, 

alla goda gåvors givare.  I en av 
våra allra käraste begravnings-
psalmer sjunger vi: Tack min 
Gud för vad som varit… Det är 
Gud, och bara han, som är li-
vets ursprung, livets upprättare 
eller räddare när det kraschat 
och bara han ger genom sin 
Son Jesus det eviga livet.

Tacka Gud för rosorna vid 
vägen, tacka också för törnen 
bland dem.  Tacka Gud att  du 
får äta dig mätt. Det finns ju 
faktiskt många som inte har 
tillräckligt med mat! Tacka 
Gud om du har tak över huvu-
det. Tacka för familj och vän-
ner. Tacka Gud för naturen, för  
årstidernas växling. Tacka 
Gud för att han bryr sig 
om oss både till kropp och  
själ.

3. Hur skall vi tacka?
Vi har många människor att 

tacka för mycket här på jor-
den, och förhoppningsvis är vi 
uppfinningsrika i hur vi tackar 
dem. Kärleksspråken varierar 
ju, någon uppskattar beröring, 
en annan gåvor, en tredje vill 
helst sitta och prata.

Ändå är människors roll 
i våra liv begränsad. Det 
människor gjort kan aldrig  
jämföras med det Gud är och 
vill betyda i våra liv. Kristen tro 
är en tro på Fadern som ska-
pat oss, på Jesus som är ensam 
räddar från allt ont och på den 
helige Ande som hjälper oss att 
tro och älska.  Men hur skall vi 
då tacka Gud?

Vi får tacka Gud genom 
att tala med Honom, be 
till honom. Tack Gud för 
att Du finns, på riktigt, och  
faktiskt alltid vill oss väl. Tack 
Gud för Bibeln, tack Gud för 

syndernas förlåtelse. Tack Gud 
för tryggheten i din närhet!

Vi får tacka Gud genom att 
följa honom. Att följa Gud 
innebär till stora delar att på 
olika sätt ta till sig Bibelns Ord.  
´Hela Skriften är utandad av 
Gud och nyttig till undervis-
ning, tillrättavisning, upprät-
telse och fostran i rättfärdig-
het´ (2.Tim.3:16).

Vi får tacka Gud ge-
nom att tala om honom.  
Om Gud, Jesus, den helige 
Ande betyder något för dig,  
berätta det då för någon!   
Vi får tacka Gud genom  
att sjunga sånger och 
 psalmer med gott andligt inne-
håll. Tack min Gud för vad 
som varit!

 
Ingemar Klemets

Tack min Gud för vad som varit…
 z Betraktelsen

15.4.2014 fick Jenny (f. Storlund) och Staffan 
Julin sonen Albin Felix Johannes Julin. Han 
var 52 cm lång och vägde 3960 gram vid 
födseln. Storebror Olle är fyller 4 år i höst. 
Familjen bor i Rejpelt.

Den 23 februari 2015 fick 
Marie Backman och Kristian 
Eklund i Kimo en son. Wil-
liam Leander Eklund vägde 
4440 gram och var 54,5 cm 
lång då han föddes.

Ellen Maria Holmkvist föddes 
den 10.09.2014. Vid födseln 
vägde hon 4400 g och var 
51,5 cm lång. Föräldrarna 
Lotten Sjöberg och Matias 
Holmkvist bor i Maxmo. Till 
familjen hör också storasys-
ter Agnes, 5 år

Lisa Backman och Mathias 
Jansson i Kaurajärvi fick 
sonen Sam Ralf Erik Jansson 
den 6.3.2015 Barnets längd 
och vikt vid födseln var 53 cm 
och 4400 gram Storasyster 
My Jansson är 1 år och 9 
månader i dagsläget.

Malin Långskog o Andreas 
Kalander i Maxmo fick en 
flicka den 21.3.2015. Alma 
Kalander var 50,5 cm lång 
och vägde 4060 gram vid 
födseln

 Maria Sofia Staffans och Per-Axel Karlsson 
fick en flicka den 12.01.2015 Edith Sofia 
Elisabeth Karlsson vägde 3140 gram och var 
48 cm lång vid födseln

Elvira som sitter bredvid lillasyster Iris Nord-
myr. Iris är född 7.3.2014. Föräldrarna Johan 
och Anna Nordmyr bor i Vörå.

Sofia Hjortman och Simon 
Snårbacka i Kaitsor fick en 
flicka den 23.5.2015. Manda 
Snårbacka var 51 cm lång 
och vägde 3780 g vid födseln

Lotta Storlund och Veli-Matti 
Pentilä fick en dotter den 
6.5.2014. Molly Christina 
Marina Pentilä var 50,5 cm 
lång och vägde 3580 g när 
hon föddes.

Alexandra och Fredrik 
Mattlar i Maxmo fick sonen 
Melker Carl Fredrik Mattlar 
den 24.6.2015. Längd och 
vikt vid födseln var 3035 
gram och 48 cm. I famil-
jen finns också storebror 
Adrian 4 år.

Jonas och Catriina Eng-
lund i Oravais fick en son 
den 12.4.2015. Elliot Lars 
Englund var 50 cm lång och 
vägde 3675 gram då han föd-
des. Syskonen Emil 7 år och 
Elias 5 år.

Karin Björklund (från Vörå)  och Andreas 
Hanstén fick den 7.4.2015 en son. Gustav 
Veli Richard Hanstén vägde 3780 gram och 
var 51 cm lång då han föddes Storasyster 
Felicia är 2,5 år. Familjen bor i Jakobstad.

Den 10 april 2015 fick Annika Wahlbeck och 
Roland Engström i Komossa en son. Emil 
Lars Gunnar Engström vägde 3570 gram och 
var 49,5 centimeter lång vid födseln.

Daniel Thors och Sofia 
Sparf i Bertby. fick en pojke 
den 05.08.2015 ”Lillgubbin” 
var 48 cm lång och vädge 
3180 gram då han föddes. 
Storasyster Matilda är 5 år 
gammal.

Jonas Söderlund och Malin Svanbäck i Särkimo 
fick sonen Nestor Söderlund och dottern Ellen 
Söderlund den 9.7.2015, De strategiska måtten 
vid födseln var 2500 gram och 46 cm respek-
tive 2780gram och 49,5cm. Storebror Eddie 
Söderlund är 6 år.

 z Födda

Luciakandidater efterlyses
 zDen 13 december är det dags att fira Lucia i Oravais kyrka. Som arrangör Finlands Röda 

Kors svenska avdelning i Oravais. Nu söker man luciakandidater bland flickor födda 1999 
eller 2000. Är du själv intresserad eller känner någon som vill ställa upp. Ta kontakt med 
svenska avdelningen i Oravais.
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VVS-ARBETEN
reparationer, värme- 

pumpar, bergvärme m.m.
050-527 4128 • www.vvs-lvi.fi

Vöråvägen 8, Vörå • Tel. 06-383 7333.
karitanoptiikka@fennooptiikka.fi • Öppet: må–fr 10–17.

Karitas Optik
www.fennooptiikka.fi

VI FLYTTAR!

Före flytten säljer vi bort 

ett stort parti bågar för..... 80€
(vid köp av glasögon)

Alla solglasögon

-20%

Erbjudanden i kraft t.o.m. 2.10.

Ellen & Elvira

Vöråvägen 15  
(bredvid City Café)

9-11.9 kl. 10-18

(ons-fre)

(ons-to)

POP UP 
SHOP VÖRÅ

POP UP SHOP VÖRÅ

Beskärningar och 
trädgårdsplaneringar,
tillbehör och expertis 

från

050-358 3490 
www.landskaparna-maisemoitsijat.fi

Tidsbokningar tfn 0800 0 2470, www.aktia.fi
Aktia Bank Vörå, Vöråvägen 7, 66600 Vörå
Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais

BOKA TID FÖR  
uppdatering av din ekonomi

Vi gör de ekonomiska besluten lättare 
för Dig och Din familj

Tel. 06- 318 4000

Höstens OT-resor
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Hela vårt reseutbud på vår hemsida!
www.ot-resor.fi

Tallinn 16-18.10, 6-7.11, 4-6-12.
Riga 14-18.10

8 dagars resor: 14-21.11, 5-12.12
Kortresa: 14-18.10

Loppis i Luleå 23-24.10
Mamma Mia

17-18.10, 21-22.11, 5-6.12.
Stockholm 23-25.10, 4-6.12

Endagsresor
torsdagar 10.9, 17.9, lördag 19.9 

Jazz- och blueskryssning
lördag 3.10

Bussrutt: Vörå-Oravais-Maxmo-Kvevlax-
Smedsby-Vasa

ESTLand OcH LETTLand

SpaRESOR TiLL päRnu

WEEKEndRESOR

uMEå

050 525 7216

www. .nu

Vasa - 0400 340 093
Oravais - 0500 953 410
vikstroms@vikstroms.fi

Vi kan plåt!
Byggnadsföretag 

och privatpersoner!
Tak, fasader, stegar,
rännor, skorstenar...
Vänd er till oss när 
ni behöver nåt i plåt
– Vi kan plåt!

Elinstallationer
Tel.050-5385756
stenbackel@gmail.com

AB /

Eriks TV
är nu med i

Veikon Kone-kedjan
VÖRÅ Tfn (06) 383 2890 

Välkommen!Massor med  
armaturer till  

rea-priser!

Galaxy J1
MOBIL-
TELEFON

Star Hunter 
WHF 6099W

Dammsugare 
Classic CL

LG Sound-
plate 340N

Whirlpool 
diskmaskin 
adpu 300WH

LED-TV 
40PFT5300

XCover3

Huawei  
Honor 4x

Lenovo bär-
bar dator 
g40-45

99,-99,-

179,-179,-

179,-179,-

149,-149,-

499,-499,-

229,-229,-

219,-219,-

289,-289,-

399,-399,-

0400-340 093  www.exellent.fi

VARDAGAR 11-17

NU LAGER- 
FÖRSÄLJNING 
AV BÅTAR TILL 
HÖSTPRISER!

ÖVERÅRIGA OCH NYA 
GRÄSKLIPPARE 

TILL BRA PRISER!

Från oss förmånliga 
och moderna PVC-
fönster, även
med montering
i samarbete med
ortens byggare.
Även Pihla
fönster och dörrar.

ELINSTALLATION & PLANERING

Andreas
✆ 050-520 3254

KULLA
J Ä R N – R A U T A

Oravais, tfn 357 5800

Välkommen!

VITT KAKEL VM 
BLANCO GLOSSY 
20x30 CM, M2

KLINKEr ALTAMIr, 
10x10 CM, 
Grå ELLEr 
hELSVArT, M2

TröSKELMATTA 
fINNTurf BrEdd 
90 CM, M

dAM ArBETS-
BYxOr frISTAd 
NAS 2077
pINK EL. TurKOS

9,90€ 15,90€

18€

85€

9,90€

25x40 CM, M2

Stort urval vaxdukar!
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