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 zNykyinen uutisvirta ei sisällä kovinkaan 
monta myönteistä sävyä – tai jos käytämme 
tekstiviestin ja sosiaalisen median kieltä, 
kuvana on hapannaama suupielet alaspäin. 
Syksy on tarjonnut joukon meitä koskevia 
kielteisiä uutisia, esim. Vaasan keskussair-
aalan päivystyksen asema ja Halpa-Hallin 

ilmoitus toiminnan lakkauttamisesta 
Vöyrillä. Päivystysasia ei toki vielä 

ole selvä.
Vaikka tilanne voi tuntua 

toivottomalta, ilmassa on kui-
tenkin myös joukko myöntei-
siäkin merkkejä. Vöyrin kunta 
osallistui Botniahallin raken-
nusmessuille lokakuun lopussa 
toista vuotta peräkkäin. Jos ver-

taamme näitä kahta vuotta, 
tämän vuoden messutu-

loksemme oli paljon 
parempi edelliseen 
verrattuna.

Valtuusto päätti 
rakennusmessuja 
varten tarjota 
omakotitontteja 
myyntiin alen-
nettuun hintaan, 
–50  preosenttia. 
Tarjouksen ehto-
na on, että varaus 
on tehtävä vuo-
den 2016 aikana 
ja rakentaminen 
aloitettava vuon-
na 2017. Tarjous 

herätti suurta kiin-
nostusta. Messuilla 
ja heti niiden jäl-
keen tehtiin neljä 
tonttivarausta, 
mihin olemme 
erittäin tyyty-
väisiä. Lisäksi 
huomattavasti 

useammat tutki-
vat eri tonttivaihtoehtoja. 

Monet hakivat merenläheistä 
asumista. Niinpä uskon ja toi-
von, että vielä useammat tart-
tuvat tähän tarjoukseen.

Olimme valmistuttaneet messuille video-
filmit viidestä asuinalueesta eri puolilta kun-
taa. Robin Bokull oli kuvannut ne kopteril-
laan, ja jälki oli upeaa. Videot ovat herättä-
neet suurta kiinnostusta, ja olemme saaneet 
kehuja eri puolilta Pohjanmaata.

Tämän vuoden teemana oli hyvinvointi, 
virkamiesten selässä luki Vi bygger välmå-
ende (Rakennamme hyvinvointia). Näimme 
messuilla monia iloisia vöyriläisiä, jotka 
olivat ylpeitä osallistumisestamme. Arpa-
jaisemme herättivät suurta kiinnostusta. 
Saimme yli 1 100 vastausta yhteensä 9 000 
kävijältä. Palkintoina oli tuotepaketteja 
yhteensä viideltätoista hyvinvointialan vö-
yriläisyritykseltä. Voitot jakautuivat Oulusta 
Kirkkonummelle ja Kauhavalle.

Kysyimme arpajaisten yhteydessä, missä 
paikoissa vastaajat olivat käyneet Vöyrillä. 
Koska teema liittyi hyvinvointiin, vaihtoeh-
toina mainittiin Vöyrin hiihtokeskus, Ora-
vaisten furiirin puustelli ja Västerön patik-
kareitti. Monet olivat käyneet etenkin hiih-
tokeskuksessa ja furiirin puustellissa. Lisäksi 
monissa vastauksissa luki Norrvalla, lähes 
yhtä monissa kuin Västerön patikkareitti.

Olen sittemmin kuullut monilta rakennu-
salan toimijoilta, niin omasta kunnastamme 
kuin muualtakin, että alan näkymät alkavat 
kirkastua. Uutinen on enemmän kuin ter-
vetullut Vöyrin kaltaisessa kunnassa, jossa 
suuri osa väestöstä työskentelee rakennu-
salalla. 

Järjestämme marraskuun lopussa, tarkem-
min sanottuna 29. marraskuuta, rakennusa-
lan yrittäjätapaamisen Karvsorissa. Osaavia 
rakentajia tarvitaan tulevaisuudessa niin 
omalla alueellamme, mm. Vaasan raviradan 
alueella, kuin myös Uumajan seudulla ja 
Pohjois-Ruotsissa.

Sekin on hyvä merkki, että kunnan teol-
lisuustontit ja kiinteistöt ovat jälleen liikah-
taneet. On tärkeää uskoa tulevaisuuteen ja 
että rattaat alkavat pyöriä yhä nopeammin.

 zDå vi följer med nyhetsflödet bjuder det 
inte i dagens läge på så många positiva ton-
gångar – eller för att använda sms- och socia-
la mediespråk en sur gubbe med mungiporna 
som pekar neråt. Hösten har också bjudit på 
en del negativare nyheter som berör oss, till 
exempel i fråga om jourstatusen på Vasa cen-
tralsjukhus men också nyheten om att Hal-
pa-Halli kommer att avsluta sin verksamhet i 
Vörå. Åtminstone kring jouren är frågan inte 
klar ännu.

Trots att det kan kännas tröstlöst finns det 
naturligtvis också en del positiva tecken i 
luften. För andra året i följd var Vörå kom-
mun med på byggmässan i Botniahallen i 
slutet oktober. Om vi jämför de två åren med 
varandra så fick vi betydligt mera ut av årets 
mässa i jämförelse med senaste år. 

Till årets byggmässa hade vi ett fullmäkti-
gebeslut om att sälja egnahemshustomterna 
till ett rabatterat pris, –50 procent. Villkoret 
är att reserveringen ska ske under 2016 och 
byggandet inledas under år 2017. Det här 
väckte ett stort intresse. Under och strax ef-
ter mässan hade totalt 4 tomter reserverats, 
vilket vi är mycket nöjda med. Förutom detta 
var det betydligt fler som såg på de olika al-
ternativen. Många sökte efter havsnära bo-
ende. Mot den bakgrunden tror och hoppas 
jag att det är fler som nappar på detta erbju-
dande.

Till mässan hade vi framställt videofilmer 
över 5 bostadsområden i kommunen. Dessa 
hade Robin Bokull på ett förtjänstfullt sätt fil-
mat med sin drönare. Videorna har väckt ett 
stort intresse och vi har även fått beröm från 
andra delar av Österbotten.

Temat för i år var välmående, på tjänste-
männens ryggar stod det Vi bygger välmå-
ende. Vi möttes av fler glada Vöråansikten 
under mässan, många som var stolta över 
att vi var på plats. Vårt lotteri väckte stort 
intresse. Det kom över 1 100 svar som gavs 
av totalt 9 000 besökare. Prisen var produkt-
paket från sammanlagt 15 Vöråföretag inom 
välmåendebranschen. Vinsterna fördelades 
mellan Uleåborg i norr till Kyrkslätt i söder 
och Kauhava i öster. 

Samtidigt frågade vi vilka ställen de besökt 
i kommun. Eftersom temat var välmående-
relaterat var förhandsalternativen Vörå skid-

centrum, Furirbostället i Oravais och 
Västerö vandringsled. Speciellt skid-
centrum och Furirbostället hade 
många besökt. Många svarade ock-
så Norrvalla vilket nästan var lika 
många som Västerö vandringsled. 

Efteråt har jag hört många aktö-
rer inom byggbranschen, såväl från 
kommunen som utanför, som 
är inne på att det börjar 
se bättre ut inom bygg-
branschen. I en kom-
mun som Vörå är det 
här mer än välkom-
met då en stor del av 
befolkningen jobbar 
inom den bran-
schen. 

I slutet av no-
vember, närmare 
bestämt 29 no-
vember, håller vi 
en företagarträff 
för företag inom 
byggbranschen 
i Karvsor. Det 
behövs kunniga 
byggare i framti-
den såväl regionalt, 
bland annat travba-
neområdet i Vasa, 
som till Umeåtrakten 
och norra Sverige.

Att det också bör-
jat röra på sig kring 
industritomter och 
fastigheter i kommu-
ner är ett gott tecken. 
Viktigt att det finns 
framtidstro och att 
hjulen börjar rullar 
allt snabbare.

Det finns positiva 
saker också

Vörå • Vöyri
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Efteråt har jag hört att många 
aktörer inom byggbranschen, 
såväl från kommunen som 
utanför, som är inne på att det 
börjar se bättre ut inom bygg-
branschen.
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branschen.

kommundirektör, kunnanjohtaja
Mikko ollikainen
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Vörå samgymnasium firar sina 
50 år med en jubileumsfest 
onsdagen den 14 december kl. 
13–15 på Campus Norrvalla. 
Festtalare är geolog Henrik 
Grind. Andra programinslag 
är tal, musik, videohälsningar, 
ordet fritt och servering. Även 
överraskningsinslag. 

De jämna åren uppmärk-
sammas med en historik om 
skolans bakgrund, tillkomst 
och verksamhet från 1930-ta-
let fram till dagens gymnasie-
vardag år 2016 på Norrvalla-
backen. Materialet är varierat. 
Här följer ett axplock: de tidiga 
åren, gymnasiets och idrotts-
gymnasiets framväxt, idrotts-
prestationer av olika slag, in-
tervju med en världsmästare, 
internatsliv, stafettkarnevaler, 

skolsamarbeten, goda studen-
tresultat,  personporträtt, al-
ster av tidigare och nuvarande 
studerande och en kavalkad 
med konstverk förfärdigade av 
skolans studerande. I slutet av 
boken finns namnlängder på 
dem som undervisat i skolan 
och på alla som avlagt student-
examen vid Vörå samgymna-
sium. Foton av äldre och nyare 
datum ingår.

Intresserade kan anmäla 
sig per telefon, via skolans e-
postadress eller via Facebook-
gruppen ”Vörå samgymna-
sium 50 år” senast den 30 
november. Kontaktuppgifter 
finns i separat annons i detta 
nummer av Kommunbladet. 
Särskilt berörda får en per-
sonlig inbjudan per brev.

Vörå samgymnasium 
firar 50 år

Julbord 
på Norrvalla

 zEtt varmt tack till alla som 
hjälpt cancerklubben att säl-
ja Rosa bandet! 

Elsas kök på Norrvalla 
dukar upp ett traditionellt 
julbord med alla julens deli-
katesser söndag 18.12. Vi har 
bokat bord från kl. 12.00 för 
våra medlemmar. Priset är 25 
euro /person.

Anmälan om deltagande 
bör göras på förhand till Bir-
gitta Hautala på tel.nr. 045-
1880979, dock senast 9.12. 
Välkomna!

Cancerklubben beslöt på 
sitt styrelsemöte 5.9.2016 att 
bekosta anskaffning av spe-
cialmadrasser, som motver-
kar uppkomsten av liggsår 
och underlättar arbetet för 
vård och skötsel av patienten 
hemma. Vi har i samråd med 

cancersjukskötare Bernice 
Suikkanen beställt madras-
ser, dynor och lyftlakan för 
palliativa vården. 

Vi informerar mera när va-
rorna vi beställt har anlänt.

Insamling för 
Föreningarnas 
hus i Vörå

 z I går den 15.11 startade 
penninginsamlingen för 
Föreningarnas hus i Vörå rf 
med vederbörligt tillstånd. Vi 
hälsar alla föreningar och en-
skilda vänner av vårt projekt 
välkommen att delta i insam-
lingen!

Kontot som Du skall an-
vända för ditt bidrag är i 
Aktia nr FI61 4055 0012 5038 
23.Medlen skall enligt till-
ståndet användas ”För för-
verkligande av Föreningens 

hus i Vörå” Tomten ligger 
bredvid kommunens biblio-
tek. Det blir ett hus i två eller 
förhoppningsvis tre våningar 
och skall inrymma brandsäk-
ra arkiv för alla föreningar 
som är eller blir föreningens 
medlemmar. Ett rum, be-
nämnt ”Eriksrummet”skall 
utöver Eriks minnen inne-
hålla ett mötesrum eller ka-
binett för föreningarna. Ett 
antal bostäder, skall huset 
även inrymma. 

Intill biblioteket kom-
mer sammanträdesrummet 
att fungera som forsknings-
sal  för alla som vill forska i   
den föreningsrika bygdens 
arkiv. Vår förhoppning är 
nu att bygdens många för-
eningar skall ansluta sig som 
medlemmar. Vi hoppas även 
att kommunen och försam-
lingarna skall bli ständiga 
medlemmar, liksom på orten 
verksamma stiftelser. Kon-

takta oss så sänder vi fören-
ingens stadgar och annan 
information som önskas.

Såsom framgått av tid-
ningspressen forskar ordfö-
randen i de dödsdömda för-
eningarnas historia i samar-
bete med Föreningsregistret 
och kommunens fritidsleda-
re. känner du till någon av de 
dödsdömda föreningarnas 
sista namntecknare, hoppas 
vi att du ringer 050-5275042 
eller hör av dig till erik.lilje-
strom@netikka.fi. i Samar-
bete med wor.tv kommer vi 
att fortgående informera om 
insamlingen, medlemsvärv-
ningen och    den fortsatta 
planeringen. 

Det skulle glädja mig 
mycket om enskilda perso-
ner ville delta i insamlingen 
och anmäla sig som under-
stödjande medlemmar till 
föreningen.

ERIk LILJEsTRöm
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Maxmotröjan fick liv från matta
Gretel Björk har en lång 
bakgrund inom vävning 
och textilier. Det krävdes 
en nypa envishet och en 
stor del efterforskning 
för att hitta mönstret till 
Maxmotröjan.

Björk arbetade förr på Med-
borgarsinstitutet med allt från 
stickning till annat handarbe-
te. För 41 år sedan så öppnade 
hon egen affär i Vörå. Det blev 
till en större verksamhet än 
hon trott från början.

– Jag arbetade nästan dyg-
net runt med vävning och 
handarbete. Jag tänkte mig 

att affären skulle bli liten och 
mysig. Men det visade sig att 
det skulle bli flera affärer, 
större utrymmen, men trots 
det mysigt, säger Björk.

Det historiska inom väv-
ningen fick hon intresse för i 
Åbo. Hon besökte ofta museer 
och slott för att ta inspiration.

– Även fast det var många 
objekt som var i metall tog vi 
inspiration av formerna och 
gjorde på så sätt om hårt till 
mjukt.

Från museet i Vörå fick hon 
inspiration av Lars-Erik Fö-
rars. Han var väldigt intres-

serad av tapetastäcken och 
grantäcken och det blev 
Björk också. Inspirationen 
skulle bidra till att man på 
Vörå handarbetsaffär ef-
terforskade om färger och 
mönster för att väva 13 kom-
muners folkdräkter. 

– När vi efter en tid vävt så 
många olika kommuner och 
byars folkdräkter så tänkte 
jag för mig själv. Nog måste 
ju Maxmo ha en egen tröja de 
också. 

På Klemetsgårdarna i 
Maxmo fanns i trappupp-
gången ett gammalt täcke 
med Maxmos egna mönster. 

Baserat på detta täcke ska-
pade Björk motivet till trö-
jan. I kombination med Max-
mos vapen kunde hon till 
sist väva en tröja i silvergrå 
och blå färg. De Maxmotrö-
jor som man stickat på Vörå 
handarbetsaffär har snabbt 
sålt slut.

– Det är otroligt hur stor 
efterfrågan det varit på dem. 
Vi hinner inte riktigt med ef-
terfrågan. Den senaste tröjan 
hittade från Vörå till Eng-
land. Det är roligt att Maxmo 
fått sin egna tröja och att folk 
gillar den.

Felix RantschukoFF

Gretel Björk har märkt av efterfrågan på Maxmotröjan från flera håll i världen. Foto: Felix rantschukoFF

Mönstret inspirerades av en matta i en trappuppgång på 
klemetsgårdarna. Foto: Felix rantschukoFF
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Maria Wester hyrde 
ett utrymme i Kaitsor 
Sparbank. Banken lades 
ner och då såg Wester sin 
chans, att köpa fastighe-
ten och starta ett hälso-
kollektiv kallat Marias 
Nycklar.

– Jag har utbildat mig en stor 
del av mitt liv inom homeo-
pati och hälsa. Än i denna 
dag utbildar jag mig. Jag tror 
jag aldrig kommer att bli helt 
färdig, säger Maria Wester, 
ägare av fastigheten. 

Renoveringen av den gam-
la banken tog över ett år. Hu-
set renoverades och byggdes 
om för uthyrning till de olika 
terapeuterna. Kim Sarin har 
sedan ung ålder varit intres-
serad av hur träning och kost 
inverkar på välmåendet. I 
dagens läge är han utbildad i 
kostrådgivning och olika for-

mer av massage.
–  Det hela började med att 

jag besökte Maria som kund. 
Det kom fram under terapi-
sessionen att hon hade ett ut-
rymme till uthyrning. Jag var 
såld på idén redan från första 
ordet. Det dröjde inte länge 
innan jag flyttade in i huset, 
säger Sarin. 

Future Health Consultant-
tjänster och idrottsmassage 
är några av de tjänster Sarin 
erbjuder på sin mottagning. 

Han tror att man lägger för 
stor fokus på kosten när man 
ger kostrådgivning. And-
ningen och vatten kan vara 
lika viktigt enligt honom.

De terapier som finns på 
Marias Hälsonycklar är al-
ternativ till konventionella 
metoder. Wester önskar att 
kunderna hittade till dem 
i ett tidigare skede av sjuk-
domsförloppet. Genom åren 
har hon märkt att de alter-

nativa metoderna ofta är de 
sista som kunderna väljer.

– Vanligtvis går man först 
till lokala hälsovården, sedan 
till en läkare och till sist till en 
terapeut. Det är många som 
skulle kunna dra nytta av att 
tidigare investera i sin hälsa för 
att förebygga problemen innan 
de bryter ut, säger Wester. 

En annan som är terapeut 
i huset är Marica Ainonen, 
hennes expertis är colonhy-

droterapi, ozonterapi och 
mindfulness. Hennes filosofi 
är att en glad mage ger en 
glad hjärna. Genom tarm-
sköljning och ozonterapi 
hjälper hon sina kunder med 
deras problem. Enligt henne 
är tarmens hälsa kroppens 
hälsa, fungerar inte tarmen 
kan hela individens allmän-
tillstånd angripas. 

– Genom att tömma sys-
temet så kan man skölja ut 
gammalt slagg och förbättra 
tarmarnas rörelser. Under 
behandlingen masseras 
tarmarna. Om man vill så 
utövar vi mindfulness eller 
andningsövningar på samma 
gång, säger Ainonen.

Förutom de olika behand-
lingarna som finns i huset 
kan man även på Marias 
Nycklar gå på olika kurser. 
Ainonen föreläser och hål-
ler kurser i mindfulness och 

MBSR, det vill säga stressre-
ducering baserat på mindful-
ness. Hon håller också kur-
ser om självmedkänsla. 

– Mindfulness handlar 
om hur man förhåller sig till 
sina egna tankar och käns-
lor. Vi är väldigt hälsomed-
vetna i dagens läge, men en 
frisk kropp behöver ett friskt 
sinne. Genom mindfulness 
får kunderna minskad stress, 
ett bättre förhållningssätt till 
egna tanka och känslor samt 
lär sig att lyssna på sin kropp 
säger Ainonen.

Förutom mindfulness ord-
nas också livscoachningar i 
huset.  Jeanette Szymanski 
har i nästan tio år utövat och 
föreläst om neurolingvistisk 
programmering (NLP). Hon 
erbjuder sina tjänster för en-
skilda individer men även för 
par. Enligt Szymanski kan 
man ändra livet mot det po-

Nyckeln till bättre hälsa i   Kaitsor 
Maria Wester har ett stort bibliotek och kartor på de olika ämnen som kan finnas i kroppen.

 z Kort om terapierna i hälsokollektivet Marias Nycklar: 
 • Homeopati härstammar 

från Tyskland och baserar 
sig på teorin liknande botas 
med liknande. Genom att 
återställa balansen i kroppen 
kan läkning ske. 
 • I ozonterapi används medi-

cinskt ozon. Ozonterapi kan 
ses som en naturlig läkning 

och är antiseptiskt samt 
energigivande. 
 • Future Health Consulting 

innebär att man tänker 
förutom kosten även på 
andningen, vattenintaget och 
tankarna.
 • NLP baserar sig på att 

känna igen sina tankemöns-

ter och ändra på det för att 
uppnå önskade resultat. 
 • Kalevalainen jäsenkorjaus 

har beskrivits i den finska 
nationaleposen Kalevala. 
 • På Marias Hälsonycklars 

hemsida kan man läsa om 
olika fall som dragit nytta av 
terapierna.

Kim Sarin har sedan ung ålder varit intresserad av kost och 
hälsa.

Jeanette Szymanski utövar själv neurolingvistisk program-
ering som hon också föreläser om.

Marica Ainonen och colonhydroterapimaskinen till vänster 
hjälper kunderna med tarmfloran.



5onsdag 16 november 2016

sitiva och uppnå de mål man 
satt upp genom NLP.

– Jag prövade själv att an-
vända mig av NLP. Det häf-
tiga var att jag direkt kunde 
se resultat. Det är en väldigt 
konkret metod. Man hittar 
det rätta för en själv för att 
kunna uppnå stora eller små 

mål. Jag har märkt att allt 
flera unga söker sig till mina 
kurser. De är i en sådan ålder 
att de måste göra allt större 
beslut och då är det viktigt att 
göra rätt, säger Szymanski.

Tuomo Määttä utövar en 
gammal finländsk form av 
behandling för kroppshåll-

ningen och olika former av 
zonterapi. Kalevalainen jä-
senkorjaus hjälper muskler 
och leder. Tanken bakom det 
är att förbättra kroppens stöd 
från nacken till fötterna.

– Idén är att kroppen ska 
vara i balans. Om man fallit 
och skadat sig kan balansen 
rubbas. Det jag gör är att jag 
hjälper att mjuka upp blod-
kärlen och nerverna vilket 
återställer den, säger Tuomo. 

Wester hoppas att när kun-
derna kommer in till Marias 
Nycklar så får de andas har-
moni amt få ett bra bemö-
tande. 

– Vi är alla professionella 
och har alltid tid att lyssna 
på vad kunden besväras av. 
Vi behandlar hela kroppen 
på olika sätt beroende på vad 
man vill ha, säger Wester. 

TexT & foTo: 
felix ranTschukoff

Nyckeln till bättre hälsa i   Kaitsor 

Tuomo Määttä demonstrerar ett av de vanligaste hållnings-
problemen i finland.

Möjligt att hoppa på 
läsårskurser efter nyår

Lukuvuosikursseille 
mahtuu vielä mukaan

 zVid anmälan till läsårskurs 
på hösten blev du som del-
tagare automatiskt anmäld 
till vårtermin. Ifall du nu av 
någon anledning inte vill 
fortsätta på vårtermin, bör 
du avboka din plats till kansli 
senast 2.12.2016, annars debi-
terar vi även vårens termins-
avgift vid kursstarten våren 
2017.

Vi vill här även påminna 
att i de flesta läsårskurser är 
det möjligt att hoppa på vid 
terminsstaten 2017.

Vecka 47 planerar vi ett 
antal nya kurser till vårter-
min 2017. Via vårt formulär 
på adressen  kan du enkelt 
sända oss tips på kurser du 
önskar se i vårt kurspro-
gram nästa termin eller näs-
ta läsår. 

Blanketter finns även vid 
kommunens bibliotek. T.ex. 
kommer vi att planera en 
ny kurs i Silversmide 28–
29.1.2017. 

Vårens kurser kommer 
upp på nätet i slutet av de-
cember och i vårens katalog 
som utkommer i mellanda-
garna.

Slutligen ett pysseltips inför 
jul. Klipp och vik bladen i en 
bok så de bildar ett tomtean-
sikte. Bokens pärmar deko-
reras med vackert papper, 
origamidekorationer, pärlor, 
band och färg. 

Ta med en bok som är 
minst 20 cm hög och har 

minst 520 sidor samt tillbe-
hör för dekorationer. Kursen 
heter BOKVIKNING-tom-

te, 111714, och hålls 14.12.2016 
kl 18.00 vid Oravais förvalt-
ningshus.

 zSyksyllä koko lukuvuo-
den kestävälle kurssille il-
moittautumisen yhteydessä 
osallistujat ilmoittautuivat 
automaattisesti myös kevät-
lukukaudelle. 

Mikäli joku nyt jostakin 
syystä ei sitten halua jatkaa 
kevätlukukaudelle, on hä-
nen peruttava paikkansa 
toimistoon viimeistään 
2.12.2016. 

Muuten veloitamme myös 
kevään lukukausimaksun 
kun kurssi jatkuu keväällä 
2017.

Muistutamme myös siitä 
lukuvuosikurssit eivät ole lu-
kittuja vaan voitte ilmoittau-
tua useimpiin likuvuosikurs-
seihin vielä kevätlukukau-
della 2017.

Viikolla 47 suunnittelem-
me uusia kursseja kevätlu-
kukaudelle. Voit helposti lä-
hettä meille ehdotuksia kurs-
seista osoitteessa  olevalla 
lomakkeella. 

Lomakkeita löytyy myös 
kunnan kirjastoissa. Kevät-
lukukauden kurssit näkyvät 
netissä joulukuun lopulla ja 

kurssiluettelo ilmestyy väl-
ipäivinä.

Lopuksi vihje jouluksi. Kurs-
silla BOKVIKNING-tomte, 
111714, taitat kirjan lehdet 
tonttukasvoksi. Koristelet 
myös kirjan kansia origami-
koristeluilla, helmillä, nau-
hoilla ym. 

Ota mukaan vähintään 20 
cm korkea ja vähintään 520 
sivuinen kirja sekä tervikkeet 
koristeluun. Kurssi pidetää 
Oravaisten hallintotalolla 
14.12.2016 klo 18.

under bokvikningskursen kan man till exempel skapa jul-
prydnader.

Kulttuuri- ja vapaa-
ajanlautakunta julistaa 
haettavaksi avustuksia 
Suomi 100 juhlavuoteen 
liittyvien hankkeiden 
toteuttamiseksi. 

Avustusta voivat hakea yksi-
tyishenkilöt, työryhmät ja 
kaikki yhdistykset, joiden 
kotipaikka on Vöyri. Hank-
keen sisältö toteutetaan pää-
asiassa tammi-maaliskuussa 
2017.

Huhtikuun-joulukuussa 
toteuttaviin hankkeisiin on 
mahdollista hakea avustusta 
31.3.2017 mennessä. Teema 

”Yhdessä” tulee näkyä hank-
keen toteutuksessa sekä sis-
ällössä ja hankkeen kytkös 
Suomen itsenäisyyteen on 
selvästi käytävä ilmi. Hank-
keella ei tarvitse olla valtio-
neuvoston Suomi 100 -ohjel-
man hyväksyntää, jotta sille 
voitaisiin myöntää Vöyrin 
kunnan avustus. Hakuaika 
päättyy 30.11.2016 klo 16.00. 

Ohjeet ja lomakkeet 
ovat saatavilla internetissä 
osoitteessa www.vora.fi/
avustukset tai paperiversio-
ina Vöyrin kunnantalolta, 
Oravaisten hallintotalolta tai 
kunnan kirjastoista.

Avustukset Suomi 
100-hankkeille

Ny hälsovårds-
inspektör

 zUno Holmström gick i 
pension 1.11.2016 och som ny 
hälsovårdsinspektör har till-
trätt Maria Rantala. 

Rantala är bio- och livs-
medelsteknikingenjör och 
kommer från Lillkyro.

Uusi terveys-
tarkastaja

 zUno Holmström jäi eläk-
keelle 1.11.2016, ja Maria 
Rantala on aloittanut työn 
kunnan uutena terveystar-
kastajana. 

Vähäkyröläinen Rantala 
on bio- ja elintarviketeknii-
kan insinööri
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Så röstar du
Hur skall jag göra för att 
rösta fram min favorit? Det 
är ganska enkelt. I ABC och 
ST1 i Oravais samt Amalia 
finns röstningslådor. Hit kan 
du föra röstningsblanketten 
och kostnaden för rösten.  

Kröningen för Lucia hålls i 
Oravais kyrka tisdagen den 
13.12 kl.18.30. Medverkande 
under kröningen är Kör för 
alla och Manskören. Efteråt 
bjuds på servering och lotteri 
i församlingshemmet. 

1. Erika 
Strand
Ålder: 15
Bor: Oravais
Familj: Mamma, pappa och 
tre bröder, det kan vara lite 
jobbigt att vara enda flickan 
emellanåt. Jag är lite vanare 
med att hänga med pojkar än 
flickor kanske på grund av 
dem. 
Intressen: Sång och gitarr. Jag 
skulle gärna börja skriva egna 
låtar. Pop och rock är mina fa-
voritgenrer och favoritbandet 
är 5 Seconds of Summer.
Bästa Luciaminne: I lågsta-
diet på sexan skulle jag vara 
Lucia men så fick jag hosta 
och måsta avbryta. Det skulle 
vara kul att bli det nu.
Betyg i musik: 10

2. Elin 
Stenman
Ålder: 14
Bor: Oravais
Familj: Mamma, pappa och 
en bror. Min bror bor i Sve-
rige, jag tror inte han ens vet 
om att jag ställer upp. Men 
han stöttar mig säkert ändå.
Intressen: Spela fotboll, dans 
och kompisar. Jag har spelat 
fotboll i sju år. Förutom fot-
bollen dansar jag också. Jag 
dansar mest Disco, det är ro-
ligt med många snabba rörel-
ser och mycket hopp. 
Bästa Luciaminne: I lågsta-
diet på sexan var jag tärna. 
Jag minns inte så mycket men 
det jag minns var den fina 
stämningen. 
Betyg i musik: 8

5. Jasmine 
Nyman
Ålder: 15
Bor: Oravais
Familj: Mamma, pappa, fyra 
systrar och två bröder. Min 
storasystern Caroline har 
varit Lucia förr och min mor-
mor. Det går lite i släkten kan 
man säga. 
Intressen: Fotboll, sång, 
dans och samhället. Jag gillar 
att fotografera och att skriva 
om samhälleliga fenomen. 
Bästa Luciaminne: Jag var 
med i kören till Lucia förra 
året. Det var jättekul att vara 
med och supermysigt.
Betyg i musik: 9

6. Wilma 
Smeds
Ålder: 15
Bor: Komossa 
Familj: Mamma, pappa, två 
bröder och en syster. Min 
syster har tidigare varit kan-
didat.
Intressen: Träning, fotboll 
och att spela gitarr. Jag har 
spelat fotboll i åtta år och gi-
tarr i tre år. Jag gillar nästan 
all musik.
Bästa Luciaminne: Jag fick 
vara Lucia redan på fyran i 
lågstadiet. Vi var så få flickor 
i skolan så de gjorde ett litet 
undantag. Det var roligt att 
jag fick göra det i så ung ål-
der. 
Betyg i musik: 9

3. Wilma 
Saari
Ålder: 14 
Bor: Oravais
Familj: Mamma, pappa, 
två systrar och en bror. Min 
storasyster Josefina har varit 
tärna och luciakandidat. Jag 
har fått mycket stöd av henne 
och min familj.
Intressen: Sång, löpning och 
fotboll. Fast jag har haft en 
paus nu eftersom jag vrickat 
foten. 
Bästa Luciaminne: När jag 
gick på sexan så var jag Lu-
cia och det var jättekul. Det 
kändes väldigt speciellt att få 
vara Lucia.
Betyg i musik: 10

4. Nikita 
Flygare
Ålder: 15 år
Bor: Oravais
Familj: Mamma, två bröder 
och en syster. Man kan tro att 
det är tufft med bröder men 
det har inte varit något pro-
blem för mig. Min syster har 
varit ett stort stöd.
Intressen: Vara med kom-
pisar, musik och vara med 
pojkvännen David. Jag lyss-
nar på nästan all musik som 
är populär. 
Bästa Luciaminne: På sexan 
i lågstadiet var jag Lucia. Det 
var mysigt, fint och glädje-
fyllt. 
Betyg i musik: 9

Möt årets luciakandidater!
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 zEfter att representanter 
för Österbottens barnkultur-
nätverk, BARK, bekantat sig 
med Tottesunds herrgård och 
område /Maxmo hembygds-
förening/Kartläggningspro-
jektet, beslöts att göra ett 
samarbete för att kartlägga 
och testa möjligheterna att 
genomföra Tidsresor för 
barn. 

Maxmo kyrkoby skola 
kontaktades och blev den 
första testgruppen.Tre tidsre-
sor genomfördes i september 
och oktober. Detta som en av 
de konkreta teståtgärder som 
utförs för att finna nya an-
vändnings- och utvecklings-
möjligheter för byggnaderna 
och området.

Temat: Uppbyggnaden av 
överstebostället på Totte-
sund och året är 1798. Varför 
står det egentligen en Herr-
gård i Maxmo och hur kom 
den dit? Handledare och 
kontakt från BARK är mu-
seipedagog Victoria Nylund.

Alla klasser från Maxmo 
kyrkoby skola, åk 1–6 deltog 
i den första resan den 23 sep-
tember, mellan kl. 9–13. Tack 

vare samarbete med Totte-
sunds samfälligheter, kunde 
f.d. Marthastugan intill herr-
gården användas för med-
havd lunch. En rundvandring 
i herrgården, för visning av 
miniatyrmodellen och Vita 
fruns kammare ingick också 
denna dag. Därefter erbjöd 
BARK tidsresan till kommu-
nens övriga lågstadier klass 
3–4, med kortare tid och ge-
nomfördes kl. 9–11.  Det blev 
Kimo skola och Karvsor sko-
la gemensamt samt Koskeby 
skola som nappade på erbju-
dandet. Man fick lärdom om 
hur man byggde och skaffade 
material, behövdes talkofolk 
också då, vad hade genera-
len/översten för uppgifter 
under fredstid, hur arbetade 
herrgårdsfolket och pigor/
drängar m.m.

Eleverna fick pröva på 
att såga ved/brädor, slå rep, 
stänkmåla, tvätta Genera-
lens kläder, mäta med aln-
stickor och göra Syllabub 
(vispad grädde med vin, men 
här skivade man vindruvor 
i stället som barnen kunde 
smaka på vid slutet av tids-

resan).
Glada, duktiga och kunni-

ga talkoarbetare ställde upp 
och hjälpte till vid de olika 
stationerna.

Lärare och skolgångsbi-
träden deltog på olika sätt i 
genomförandet.

Tidsenliga kläder och en 
del rekvisita från BARK kun-
de användas.

En tidsresa skall också 
testas vintertid och plane-
ras  som bäst av BARK till-
sammans med Tegengren-
skolan för att genomföras i 
slutet på januari.

Detta kunde bli en plats 
som kompletterar utbudet i 
kommunen, förutom Ora-
vais Furirsboställe med viss 
epok, Myrbergsgården med 
jordbruksmiljöer och så 
kunde Tottesundsområdet 
erbjuda andra teman, bero-
ende på resultat av testerna. 
Med tanke på utveckling och 
nya teman för tidsresor och/
eller undervisningsteman 
finns många olika möjlig-
heter här, exempelvis; tiden 
kring den första byggnaden 
år 1660, musik – med tanke 

på Sibelius anknytning, par-
ken, naturstig/vandringsled, 
sagostunder. 

Herrgårdens invignings-
middag anno 5 november 
1800:

Den sista större, konkreta 
teståtgärden som finns i pla-
nen för kartläggningsprojek-
tet, genomfördes den 5 nov.
En grupp ivriga talkoarbe-
tare har samlats flera kväl-
lar för planering, övningar 
under hösten och samarbe-
tat med personal från kul-
tur- och fritidsavdelningen.
Vi fick mycket feedback från 
de inbjudna gästerna, som 
representerade kommunen, 
olika organisationer, fören-
ingar och mindre och större 
företag. Detta är vi mycket 
tacksamma för och kommer 
att hjälpa oss vidare i kart-
läggningarna för denna typ 
av verksamhet i herrgården 
och området. Flera bilder 
kommer småningom att fin-
nas på  Se och upplev i Vörå, 
Tottesund, Kartläggnings-
projektet

TexT: AniTA Bäck, 
projekTledAre

Tidsresor vid 
Tottesunds herrgård

elever prövar på att göra Syllabub.Värdparet Fredrika och Gustaf von numers (eija och jussi 
Mendelin)

1.12

Vöråvägen 23, Vörå
Tfn 06-3833 013 
Topeliusespl. 23, NYKArLEBY 
Tfn 0400 158 138

Julpysselkväll 
Kransar, buketter, arrangemang m.m.

Se mer info från bloggen eller Facebook
Även webbshop www.cityflorist.fi

Elinstallationer
Tel.050-5385756
stenbackel@gmail.com

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

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

BEGRAVNINGSBYRÅ

TOPELIUSESPLANADEN 11 | MÅ–FRE 10–16
TEL 0500 722 688 | 24H/DYGN 

GRAVSTENAR - GRAVERINGAR

NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

VINTERRABATT PÅ GRAVSTENAR SOM BESTÄLLS FÖRE 28 MARSVINTERRABATT PÅ GRAVSTENAR SOM BESTÄLLS FÖRE 28 MARS

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

BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun

Oravais
0500-361 771

Planering och

elinstallationer

EL-EK

VVS-ARBETEN
reparationer, värme- 

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

Björkved & 
Blandved

i olika längder
29 cm, 33 cm,  
45 cm och 1 m

Även 35 L småsäckar!

Även hem- 
transport  

Vasa – Munsala

P&T ved och
Maskin öB
050-524  1981

ELINSTALLATION & ELPLANERINGELINSTALLATION & ELPLANERING

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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För att öka på utbudet 
utöver olika danser 
ordnar Kärklax UF i år en 
nyhet. En levande julka-
lender i Kärklax, Maxmo 
och Tottesund för stora 
som små.

– Initiativet kom från min 
sambos brorsdotter Ada 
Backlund som är tio år. 
Hennes släkting hade bott i 
Kristinestad där de ordnat le-
vande julkalender. Då sa hon 
åt mig att det här måste vi 
ordna i Maxmo. Då sa jag att 
absolut ska vi göra det, säger 
Maria Svens som är medlem 
i Kärklax UF.

Med hjälp av lokala före-
tag och föreningar blev alltså 
Backlunds dröm sann. De oli-
ka luckorna kommer att vara 
utplacerade i byn och många 
i anslutning till sponsorerna. 

Det som Svens haft i åtanke 
är att julkalendern inte skall 
leda till att deltagarna in-
kräktar på privata områden. 

– Det påminner lite om Po-
kémon Go eller geocaching. 
Luckorna kommer att vara 
gömda men vi vill påminna 
alla deltagare att luckorna är 
gömda på lättåtkomliga stäl-
len, säger Svens.

Grundtanken är att olika 
bilder göms med varierande 
motiv. För att delta får man 
en blankett som agerar julka-
lender. Blanketterna fås från 
Sale i Maxmo eller Maxmo 
bibliotek. 

De som samlat ihop minst 
15 luckor kan sedan lämna in 
julkalendern för att delta i ett 
lotteri.

– De kommer att vara syn-

ligt gömda. Men de kan vara 
gömda genom vinklar. Det är 
inte omöjligt att någon lucka 
till och med finns i ett tak. Nu 
i startgroparna så har vi kan-
ske inte resurser till att trycka 
upp riktiga julkalendrar. 
Men det är något vi hoppas 
kunna göra i framtiden.

Syftet är att Maxmoborna 
skall gå ut och röra på sig. 
Det är något för hela familjen 
att göra i julmörkret. 

Genom att använda en karta 
så kommer deltagarna hitta 
fram. Svens menar att genom 
att använda en karta istället 

för gåtor så blir det lättare att 
delta. Hon tillägger att det här 
kan ännu bara vara början.

– Vi har en ganska an-
språkslös ambitionsnivå i år. 
Vi testar och ser hur många 
som deltar. Om responsen är 
bra så ser jag ingen orsak för 
att inte ordna det flera år.
TexT: Felix RanTschukoFF

 FoTo: MaRia svens

Julkalendern nästan som Pokémon Go

lämplig utrustning när du 
söker julkalenderluckor: 
Reflexväst, varma kläder, 
penna, ficklampa, telefon och 
eventuellt en tomteluva.

Lotlaxvägen 
åtgärdas

 zLotlaxvägen tillhör de stat-
liga vägar vars skick inte va-
rit det bästa på mycket länge. 
Under hösten har sättning-
arna fyllts. Dessa kommer att 
lämnas så över vintern och 
nästa sommar är tanken att 
hela vägen beläggs.

Bidrag för 
Finland 100- 
projekt

 zKultur- och fritidsnämnden 
lediganslår bidrag för projekt 
som kan kopplas till firandet 
av Finland 100 år. Bidraget 
kan sökas av privatpersoner, 
arbetsgrupper och föreningar 
registrerade i Vörå. 

Bidraget gäller i första 
hand evenemang under ti-
den januari-mars 2017. För 
projekt som verkställs under 
april-december 2017 ansöks 
om bidrag i samband med 
den normala ansökningsti-
den för verksamhetsbidrag. 

Temat tillsammans bör 
märkas och projektet bör ha 
en anknytning till det själv-
ständiga Finland. För att 
beviljas bidrag behöver pro-
jektet inte vara godkänt som 
ett Finland 100-program av 
statsrådet. Ansökningstiden 
utgår 30.11.2016. Blanketter 
och anvisningar finns under 
www.vora.fi/bidrag. 

Julgröt på 
Rasmusbacken

 zDet blir julgröt och tomte-
verkstad söndag 4.12 kl.12–16 
på Rasmusbacken.

Tomten och hans nissar 
har kommit på besök till 
Rasmusbacken och pysslar 
på Arvidsgårdens vind. Alla 
barn är välkomna att komma 
och träffa tomten och lämna 
in sin önskelista. Ringdans 
därute och ponnyridning om 
vädret tillåter!

I Arvidsgården serveras 
också julgröt med fruktsoppa 
och skinksmörgås. Till efter-
rätt kaffe, saft och pepparka-
ka. Pris 10 euro, under 12 år 5 
euro och 0–2 år gratis. Anmä-
lan till Gunilla tfn 0400753414 
senast fredagen 2.12.

novelltävling
 zUngdomsrådet ordnar  en 

novelltävling (eller kort berät-
telse) för barn och ungdomar 
upp till 19 år. Ämnet är valfritt 
och bör bestå av minst 350 
och max 500 ord. Bidragen 
bör vara skrivna på dator och 
skickas in  senast 2.12.2016. En 
jury utser det vinnande bidra-
get som belönas med 100 euro. 

Maria svens och ada Backlund jobbar som bäst med julkalendern. 

 zUngdomsrådet i Vörå ut-
lyser en fototävling för barn 
och ungdomar. Det finns två 
tävlingsklasser. I den äldre 
klassen bör du vara mellan 
13–19 år. Temat är naturbil-
der. Du deltar genom att tag-
ga ditt Instagram-foto med 
#mittungavörå. Man bör ha 
ett öppet konto för att kunna 
delta. De tre bästa bilderna 
belönas. Första pris ger 100 
euro, andra pris 60 euro och 
tredje pris 40 euro.  

Den andra tävlingsklassen 
är för barn från 7–12 år. Temat 
är det bästa med Vörå. Täv-
lingsbidrag skickas till www.
vora.fi/tavling

Kom ihåg att skriva namn 
och kontaktuppgifter. Även 
här prisbelönas de tre bästa 

bidragen. Första pris ger 50 
euro, andra och tredje pris 
belönas med 25 euro vardera. 

I både klasserna utgår 
tävlingstiden den 2.12.2016. 
Vi förutsätter att deltagaren 
själv tagit fotot/fotona. Mera 
info finns på www.vora.fi/
tavling

 zVöyrin nuorisoneuvosto 
julistaa valokuvakilpailun 
lapsille ja nuorille. Kilpai-
lussa on kaksi luokkaa, joista 
ensimmäinen on tarkoitettu 
13–19-vuotiaille kilpailijoille. 
Aiheena on luontokuvat. 
Osallistut täggäämällä Insta-
gram-kuvasi #mittungavörå. 
Tilin pitää olla avoin, jotta voi 
osallistua. Kolme parasta ku-
vaa palkitaan: ensimmäinen 

palkinto on 100 euroa, toinen 
60 euroa ja kolmas 40 euroa.

Toinen kilpailuluokka on 
tarkoitettu 7–12-vuotiaille. 
Aiheena on mikä on parasta 
Vöyrillä. Kilpailukuvat lä-
hetetään osoitteeseen www.
vora.fi/tavling

Muista ilmoittaa myös ni-
mesi ja yhteystietosi. Kolme 
parasta kuvaa palkitaan täs-
säkin luokassa: ensimmäinen 
palkinto on 50 euroa, toinen 
ja kolmas palkinto kumpikin 
25 euroa.

Kilpailuaika päättyy 
2.12.2016 kummassakin luo-
kassa. Edellytämme, että 
osallistuja on itse ottanut 
kuvan/kuvat. Lisätietoa 
verkkosivuilla www.vora.fi/
tavling

Fototävling för unga – valokuvakilpailu nuorille

Välkommen till  
Vörå samgymnasiums  
50-års jubileumsfest 
14 december 2016 kl 13—15 

vid Campus Norrvalla, Vöråvägen 305 

O.S.A. 30.11 
gymnasiet@edu.vora.fi eller tel. 050 3839244 
Meddela allergier för kaffeservering samt intresse för deltagande i "Ordet fritt" 
Eventuell uppvaktning kan riktas till : 
Elevrådet vid Vörå samgymnasium stipendiefond FI87 2056 2000 0069 52 

Välkommen till
Vörå samgymnasiums
50-års jubileumsfest
14 december 2016 kl. 13–15

vid Campus Norrvalla, 
Vöråvägen 305

O.S.A. 30.11
gymnasiet@edu.vora fi eller tel. 050 383 9244
Meddela allergier för kaffesevering samt intresse 
för deltagande i ”Ordet fritt”
Eventuell uppvaktning kan riktas till:
Elevrådet vid Vörå samgymnasium stipendiefond
FI87 2056 2000 0069 52

Snöskotrar / Moottorikelkat
Båtservice / Venehuolto
Bilverkstad / Autokorjaamo
Reservdelar / Varaosa
Fyrhjulingar / Mönkijät

Utombordare / Perämoottorit
Mopeder / Mopot
Svetsarbeten / Hitsaustyöt
Småmaskiner / Pienkoneet
Service / Huolto

BILVERKSTAD 
BILVERKSTAD 

Adress / Osoite: Mäkipäävägen 13 / Mäkipääntie 13
66600 Vörå / Vöyri, Finland / Suomi

www.skoterdelar.fi       www.kelkkaosat.fi       Tel. 045-632 7202

Nyhet/UUtUUs

Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070
Anders 0500 157 917

www.baggasbil.fi
www.fixus.fi

BAGGAS

BIL & TRAKTOR
• service och 
  installation

Vinterdäck i lager!

 vinterdäck, så hålls 
Du på vägen!

Vinterdäck i lager!
Konkurrens- 

kraftiga

priser!

Vi saluför även

- service och reparationer av bilar, traktorer,
  lantbruksredskap m.m.
- däckservice för tunga fordon 
- kontroll och inställningar av hjulvinklar 
             ny 3D-utrustning

Byt till NYA 
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Hästar är Wilmas stora intresse
Vi följde med Wilma 
Henriksson till stallet i 
Vörå. Hennes hobby är att 
rida och att vara med sina 
hästar.

Wilma vet inte riktigt vad 
som fick henne att börja rida. 
Hon har alltid älskat hästar, 
så länge hon kan minnas. 
När hon var liten samlade 
hon på allt med hästar på och 
hon tyckte att hästar var så 
häftiga djur. 

Då red hon ponnyridning-
ar och var med på hästdagar. 
Hon tjatade på att få börja på 
ridskola och när hon var sex 
år gammal gick önskningen 
äntligen i uppfyllelse. 

Wilmas idol är den brittis-
ka ryttaren Charlotte Djuar-
din, vars ridsätt Wilma tycker 
om. Wilmas drömjobb är att 
få arbeta med hästar, men ef-
tersom hon är medveten om 
att det kommer bli svårt så är 
planen att först skaffa sig en 
utbildning inom polisyrket 
och satsa på hästarna efteråt. 

Om hästyrket inte lyckas 
kan hon falla tillbaka på po-
lisyrket istället. 

Vi frågade om det finns 
några mindre roliga saker 
med att vara i stallet, och 
Wilma svarade att det själv-
klart finns eftersom det är 
mycket fysiskt jobb när man 
har hästar. 

Det finns de dagar när hon 
bara inte orkar åka till stallet 
och göra allt. 

– Det är också jobbigt i 
skolan när man får alla elaka 

kommentarer. Folk dömer 
snabbt och struntar i att kolla 
vem jag egentligen är. Jag 
tränar inom ridsporten men 
vissa har väldigt svårt att för-
stå att det inte ändrar på mig 
som människa. Likadant som 
att fotboll, ishockey och sla-
lom inte ändrar något. Man 
är fortfarande människa. Jag 
har en personlighet som alla 
andra men ändå får jag höra 
elaka kommentarer om mitt 
hästintresse, säger Wilma. 

När vi frågade Wilma vad 
som är roligast med att vara 
i stallet svarade hon att det 

är att få arbeta med hästar-
na. Wilma berättade att hon 
själv har två egna hästar att ta 
hand om. Mister, som är ett 
varmblod, och Milla, som är 
en finnhäst. 

– De är så intelligenta, 
vackra och har så stora hjär-
tan. Det finns ingen bättre 
känsla än när man kan arbe-
ta som ett team med hästen. 
Har man upplevt den käns-
lan vill man aldrig sluta med 
hästar eller ridning. 

TexT:  Wilma myllyoja
FoTo: Sandra nylund

Wilma med finnhästen milla. Foto: sandra nylund

lions överläm-
nade lusthus

 zLördagen den 8.10 över-
lämnade Lions Club i Ora-
vais ett Lusthus som Lions 
bröderna tillverkat. 

Bygget har utförts under 
ledning av självaste, lions 
presidenten, Torbjörn Back-
lund, i hans egna utrymmen.

Vinnaren  i lotteriet var, 
Matts Norrgård i Kimo. Han 
fick huset levererat till sin 
tomt. Eftersom huset var 
byggt i samma by, gick detta 

enkelt att flytta det ett par ki-
lometer.

Tom Forslund  fick fara till 
Hemavan  fjällen en vecka .

Dessutom fanns det många 
andra vinnare som deltog i 
utlottningen.

lyckad kväll 
vid mini 
-masunen

 z ”Skymningskväll i 
Lumpänglarnas fotspår” blev 

en lyckad tillställning med 
vandring, guidning vid ”Mi-
ni-Masunen” och grötser-
vering vid Virgo arbetarbo-
stadsmuseum den 30.09.2016. 

Författaren och regissören 
Annika Åhman var kvällens 
huvudgäst och berättade om 
sin nya pjäs ”Lumpänglars 
väg” som sätts upp på Ora-
vais Sommarteater nästa 
sommar 2017. Ett trettiotal 
gäster samlades och stäm-
ningen var gemytlig.

Skymningskvällen ordnas 
även nästa höst 2017.

Understöd och stipendium
Ur lantbruks- och hemslöjdsfonden kan understöd sökas av svenska lantbruksklubbar 
och elever vid hemslöjdsskolor, på hemslöjdslinje i yrkesinstitut samt för studier i anslut-
ning 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 inneva-
rande läsår samt kontonummer.

Ur Stagnäs Johannes och Ellen Stipendiefond kan stipendium sökas av studerande 
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 ansökan bör framgå läroinrättningens namn 
och intyg över studieprestationer samt kontonummer.

Ur Jordbruksstipendiefonden kan elever med hemort i gamla Oravais primärkommundel 
som studerar för grundexamen inom lantbruk med examen lantbruksföretagare (linjerna 
produktion, teknik eller djurskötsel), studerar på linjen för vuxna för att erhålla kompeten-
sen som krävs för generationsväxlingar eller studerar till agrolog. Ur ansökan bör framgå 
läroinrättningens namn, studiekostnader, uppgifter om linjeval eller studieinriktning, intyg 
över studieprestationer och intyg över studieplats för innevarande läsår samt kontonum-
mer.

Elektronisk ansökan på www.vora.fi > E-tjänster eller på blankett (vora.fi>blanketter) på 
adressen Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 Vörå, lämnas in senast 30.11.2016. Till 
ansökan bör bifogas kopia av efterfrågade intyg.

Avustukset ja apurahat
Maatalous- ja kotiteollisuusrahastosta myönnetään avustuksia Vöyrin kuntaosassa 
toimiville ruotsinkielisille maatalouskerhoille sekä vöyriläisille opiskelijoille, jotka käyvät 
kotiteollisuuskoulua, ovat oppilaana ammattikoulun kotiteollisuuslinjalla tai suorittavat 
maatalouselinkeinoon liittyviä opintoja. Hakemuksesta tulee ilmetä oppilaitoksen nimi, 
opiskelukustannukset, tiedot opiskelijan opiskelulinjasta tai opintosuunnasta, todistus 
opintosuorituksista, koulun 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 peruskoulun päätettyään ovat hakeutu-
neet toiseen asteeseen ammatilliseen koulutukseen. Hakemuksesta tulee ilmetä oppilai-
toksen nimi, todistus opintosuorituksista ja tilinumero.

Maatalousstipendirahastosta myönnetään stipendejä opiskelijoille, joiden kotipaikka on 
Oravaisten kuntaosassa ja jotka opiskelevat maatalousalan oppilaitoksissa maatalousy-
rittäjän perustutkintoa varten (tuotanto-, tekniikka- tai eläintenhoitolinja), aikuisopintolin-
jalla hankkiakseen sukupolven vaihdokseen tarvittavan pätevyyden tai opiskelevat agrolo-
giksi.  Hakemuksesta tulee ilmetä oppilaitoksen nimi, opiskelukustannukset, opintolinja tai 
opintojen suuntautuminen, todistus opintosuorituksista ja oppilaitoksen todistus kuluvan 
lukuvuoden opiskelupaikasta sekä tilinumero.

Sähköinen hakemus osoitteessa http://www.vora.fi > E-palvelut tai lomakkeena (vora.fi 
> lomakkeet) osoitteeseen Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri. Hakemus on jätettävä 
viimeistään 30.11.2016. Hakemukseen on liitettävä kysytyt todistukset.

www.voyri.fiwww.vora.fi

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.

SLAM-
BRUNNS- 
TÖMNING

LIKAKAIVON 
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT
✆ 0400 482 783

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

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

AB Håbeco OY

Byggmaskin- 
uthyrning

Ring på förhand!

Mottagning av  
rivningsvirke
Lava på gården 

Alltid öppet

Tel. 050-557 5187
info@kff.fi   www.kff.fi

KUSTENS FASTIGHETSFÖRMEDLING AFM

4 st lägenheter i Oravais centrum
Bostads Ab Oravais Pärla, Genvägen 1
A1: 1R+KV, 36 m2 Fp. 51.076,79 e (Sp. 80.000 e)
A3: 3R+K+B, 77 m2 Fp. 102.136,47 e (Sp. 164.000 e)
A4: 2R+KV+B, 46,5 m2 Fp. 69.140,85 e (Sp. 106.500 e)
A5: 1R+KV, 36 m2 Fp. 53.076,79 e (Sp. 82.000 e)
4 st bilplatser med elstolpe, enskild aktie 500 e/st

Vöråv. 34, 66600 Vörå. Tfn 383 0941

Öppet: onsd. 9-18, lörd. 9-14,  
övriga vard. 9-17

Klä dig snyggt och 

varmt till vintern!
Välkommen!

Öppet hus på nya daghemmet Tallkotten
lördag 19.11.2016 kl. 14.00–16.00.

Varmt välkomna, vi bjuder på kaffe och tårta.

Avoimet ovet uudessa päiväkoti Tallkottenissa
Lauantaina 19.11.2016 klo.14.00-16.00.

Kaikki lämpimästi tervetulleita, 
tarjoamme kahvia ja kakkua.

Adress: Daghemmet Tallkotten, Malmvägen 26, 66800 Oravais

Osoite: Päiväkoti Tallkotten, Malmintie 26, 66800 Oravainen

www.voyri.fiwww.vora.fi

     VÖRÅ VÖYRIN                
               KOMMUN KUNTA 
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Adress: Daghemmet Tallkotten, Malmvägen 26, 66800 Oravais. 

Låt oss 
förverkliga

Era 
drömmar....

Ab BYGGTJÄNST 
H-E STORLUND Oy

66600 Vörå
tfn 0500-264 811, 050-345 2656

Byahjälp Finland Ab/  
Suomen Kyläavustajat Oy

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

www.facebook.com/Byahjalp 
byahjalp@gmail.com
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Läsarna tipsar! Lukijat vinkkaavat!
Namn: Zacharias Eklund. 
Ålder: 10.
Bor: Djupsund. 
Sysslar med: Går på fyran 
i Särkimo skola.  
Senaste läst bok:  Fred får 
en fullträff. Den handlar om 
en pojke som i sina dröm-
mar spelar fotboll med FC 
Barcelona. Det var en lätt-
läst bok.  
Min  favoritbok:  Fotbolls-
stjärnor 2016. Jag älskar fot-
boll så det är kul att läsa om 
olika fotbollsspelare.  
Min  favoritförfattare:  Jag 
tycker  om  Tom  Palmers 
böcker. Han skriver en 
bokserie som heter Fot-
bollsakademin. 
Just nu läser jag gärna: Jag 
gillar att lyssna på högläs-
ning. Just nu läser vi Harry 
Potter och den vises sten där 
hemma. Den är spännande! 
Berätta om ett särskilt läs-
minne:  Jag minns en gång 
när mamma läste en Sune-
bok för mig, jag minns inte 
vilken. Då skrattade vi båda 
så tårarna rann.  
Vad jag tänker på när jag 
hör ordet bibliotek: Böck-
er! Bibliotek är bra för där 
finns massa böcker att låna 
och så kostar det ingenting. 

 
 

Nimi: Johanna Hermans.
Ikä: 32.
Asun: Oravais.

Mitä teen: Olen hoitova-
paalla vuoden loppuun.
Viimeisin lukemani kirja: 
Paula Hawkins: Nainen ju-
nassa
Paras lukemani kirja: 
Joku kriminaaliromaani.
Suosikkikirjailijani: Mm. 
Leena Lehtolainen.
Nyt luen mielelläni: Fak-
takirjoja, kriminaaliromaa-
neja, viimeaikoina on tullut 
luettua useampi  Jojo Moy-
esin kirja.
Lukukokemus: Hyvä kirja 
lämpimässä paikassa uima-
rannalla
Mikä tulee mieleeni sanasta 

kirjasto: Paikka johon men-
nään lasten kanssa ja josta 
kaikille löytyy jotain luetta-
vaa.

Namn: Mikko Ollikainen.
Ålder: 38.
Bor: Malax. 
Sysslar med: Kommundi-
rektör i Vörå.
Senaste läst bok: Ensim-
mäiset 1000 sanaani (vi lä-
ser varje kväll för vår drygt 
3-åriga dotter).
Min favoritbok: Finns flera 
bra, kan inte spontant lyfta 
upp någon nu.  

Min favoritförfattare: Ast-
rid Lindgren, hennes berät-
telser kommer att leva i år-
hundraden. 
Just nu läser jag gärna: 
Vänd om min längtan av 
Ann-Luise Bertell.
Berätta om ett särskilt läs-
minne: Från ungdomstiden 
minns jag självbiografin om 
Börje Salming, en berättelse 
om hur du kan nå otroligt 
långt även om du kommer 
från en liten ort i Lappland.
Vad jag tänker på när jag 
hör ordet bibliotek: Ett rum 
för avkoppling och kun-
skap.

Johanna Hermans. Mikko Ollikainen.Zacharias Eklund.

 z Vörå kommunbibliotek – Vöyrin kunnankirjasto

 z Nyfödda

Minna och Jonas Löfdahl i 
Oravais fick den  17.6.2016 en 
flicka som vägde  4 730 gram 
och var 52 cm. Storasyster 
heter Ilona Löfdahl, 2 år.

Benny Jens Roland Karlsson  
föddes den  9 juni och vägde 
3960 gram och var 53 cm lång. 
Föräldrar är  Emilia Rosenberg 
& Jens Karlsson, syskonen 
heter Wilma 7 år & Maya 5 år.

Anton Dan Arvid Österåker föddes den 10.01.2016. Han var 
50 cm lång och och vägde 4305 gram. Föräldrarna heter Dan 
Österåker och Camilla Ekholm. Syskonen heter Mathias (7 år) 
och Isabella (3 år).

Logotävling för ungdomar
 zUngdomsrådet vill stärka 

sin profil och utlyser en logo-
tävling. Du som är under 19 
år kan delta i tävlingen. Enda 
kravet är att det bör synas att 
det gäller ungdomsrådet. Lo-
gon får gärna vara så färdig 

som möjligt. Bidragen kan 
skickas per e-post till  eller 
lämnas till kommungården 
alternativt förvaltningshuset. 
Vinnaren belönas med 100 
euro. Sista inlämningsdag är 
18.11.2016. 

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

Oravais Plåtslageri
Jens Norrgård 050-592 4888

Ring för  
offert!

JulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsertJulkonsert
Med medborgar- 
institutets körer:

Aquarelle
Kör För Alla

Oravais Manskör
Dirigent: Emilia Backman
Piano: Anna-Stina Strand

Oravais kyrka
Lördag 3.12.2016 kl. 18

 Välkomna på en stämningsfull 
konsert med en blandning  

av nyare julsånger
och gamla favoriter

KUNGÖRELSE
Förslag till nya vägnamn i Oxkangarområdet och i 
Vörå centrum, Radhusvägen, finns till påseende på 
kommungården i Vörå, centralkansliet, Vöråvägen 18, 
under tiden 16.11-15.12.2016.
Förslagen finns även på Vörå kommuns webbsida, 
www.vora.fi/samhallsplanering.
Eventuella anmärkningar ska lämnas in senast 
15.12.2016 till Kommunstyrelsen i Vörå kommun. 
Vöråvägen 18, 66600 Vörå. Anmärkningsblankett finns 
på webbsidan eller kan hämtas från centralkansliet.
Kommunstyrelsen i Vörå kommun

KUULUTUS
Ehdotus Oxkangarin alueen ja Vöyrin keskustan, 
Rivitalontie, uusiksi tiennimiksi on nähtävänä 16.11.-
15.12.2016 Vöyrin kunnantalon keskustoimistossa, 
Vöyrintie 18.
Ehdotus on nähtävissä myös kunnan verkkosivuilla, 
www.voyri.fi/yhteiskuntasuunnittelu.
Mahdolliset muistutukset tulee jättää viimeistään 
15.12.2016 Vöyrin kunnanhallitukselle, Vöyrintie 18, 
66600 Vöyri. Huomautuslomake on saatavilla kunnan 
verkkosivuilta tai noudettavissa keskustoimistosta.
Vöyrin kunnanhallitus

www.voyri.fiwww.vora.fi

Kustens 
måleri 
& KaKel

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

Fråga 
oFFert!

Nybyggen och
renoveringar

Johan Bertils 
tfn 050-590 1861

 

050 525 7216

www.

.nu

FöretagarträFF

Yrittäjätapaaminen

avsedd för företag inom byggbranschen
Tisdagen den 29 november kl 18.00 vid Karvsor skola 

(Vöråvägen 1417).
Mauritz Knuts från VASEK berättar om de framtida  

planerna vid travbaneområdet i Vasa samt möjligheterna  
i Umeå och Kiruna!

Kaffebjudning! Välkomna!  Näringslivsrådet

rakennusalan yrittäjille!
Tiistaina 29. marraskuuta klo 18.00 Karvsorin koululla  

(Vöyrintie 1417)
Mauritz Knuts VASEKista kertoo Vaasan vanhan raviradan 

suunnittelusta sekä mahdollisuuksista Uumajassa ja Kiirunassa!
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Yrittäjäneuvosto

Fastighetsskattebidrag
Ideella, icke-vinstdrivande föreningar och sam-
fund, som inte är mervärdesskatteskyldiga kan 
ansöka om bidrag för 2016 års fastighetsskatt. 

Elektronisk ansökan på www.vora.fi > E-
tjänster > Fastighetsskatt eller på blankett 
(vora.fi>blanketter) på adressen Vörå kommun, 
Vöråvägen 18, 66600 Vörå, lämnas in senast 
30.11.2016. 

Till ansökan bör bifogas kopia av betalningskvit-
to och skatteförvaltningens beslut om fastig-
hetsbeskattning.

kiinteistöveroavustus
Aatteelliset, voittoa tavoittelemattomat yhdistyk-
set ja yhteisöt, jotka eivät ole arvonlisäverovel-
vollisia, voivat hakea avustusta vuoden 2016 
kiinteistöveron maksuun. 

Sähköinen hakemus osoitteessa http://www.
vora.fi > E-palvelut > Kiinteistövero tai lomak-
keena (vora.fi > lomakkeet) osoitteeseen Vöyrin 
kunta, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri. Hakemus on 
jätettävä viimeistään 30.11.2016. 

Hakemukseen on liitettävä kopio maksukuitista 
ja verohallinnon kiinteistöveropäätöksestä.

www.voyri.fiwww.vora.fi
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 zKära läsare. Vi börjar röra oss 
mot allt kortare dagar och längre 
nätter. Förra veckan omskakades 
världen av USA:s beslut att rösta 
fram en ostabil och politiskt okun-
nig president. När känslorna tar 
över logiken och rädslan blir för 
stor kan många söka efter nödlös-
ningar. Men det återstår ännu att se 
vad stormaktens val leder till i prak-
tiken. 

Det heta politiska klimatet lär inte 
överskölja vår vardag på en lång 
tid. Därför är det viktigt att vi kom-
mer ihåg att ta avstånd och tar vara 
på det vi har. De kortare dagarna 
ger utrymme för mera stearinljus 
i mörkret. De längre nätterna ger 

mera lugn. Det kallare klimatet kan 
både vara avskräckande på samma 
gång som det kan vara uppfriskan-
de. 

När stearinljusen från hemmen 
hittar ut i kylan påminns vi om att 
juletider är endast runt hörnet. I det 
här numret av Kommunbladet kan 
ni se våra Luciakandidater. Genom 
er röst kan ni välja vem det är som 
får sprida ljus i mörkret i kommu-
nen. 

Det kan ibland vara nödvändigt 
med en påminnelse om det goda. 
Speciellt efter förra veckans händel-
ser. Men det kalla och det mörka 
kan också vara sporrande. Det lig-
ger lite i den finländska andan att 

vända på myntet till vår egen favör. 
Därför kan vi fokusera på det som 
är positivt istället för att låta hjärtat 
bli kallt. Glöm inte att tända ljusen 
och att koppla 
av med nära och 
kära. Det tänker 
jag göra, för det 
är det positiva jag 
väljer att se med 
den här tiden.   

Att ha hjärtat på rätta stället

sidan _____

sidan _____

Var finns bilden?
 zI 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 kuver-
tet ”Läsartävling”.

Svaren behöver vi ha senast den 2 december. Bland alla kor-
rekta svar utlottas ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!

Namn:  _______________________________________________

Adress:  ______________________________________________

Telefon:  ______________________________________________

 zRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna 
på sidorna 4, 6, 8 och 12.

sidan _____

sidan _____

 z Läsartävling

 z I den senaste läsartäv-
lingen gick vinsten hem till 
Mathias Hofman från Väs-
tervik i Vasa. Hofman är fem 
år gammal, han tycker om att 
röra på sig och att leka. 

Det stora intresset är 
hockey och därför går han 
som bäst i skridskoskola. 
Där är hans favoritlek is-
mannen. Det innebär att 

Hofmans tränare ska för-
söka hindra honom och de 
andra i skolan. Om isman-
nen får fast en, då blir man 
själv till en isman. 

– Det är jätteroligt. Jag 
tycker också om att skjuta 
puckar på träningen för då 
känns det som hockey, säger 
Hofman.

När Hofman drömmer sig 

fram till sitt vuxna liv ser han 
sig själv som lastbilschaufför. 
Hemma hos hans mamma 
Maria har han flera bilar av 
olika modeller. Favoriterna 
är en stor gul lastbil och en 
lång röd buss. Det näst bästa 
tycker han är att lega med 
LEGO. 

Det var Hofmans mormor 
Siv Stenbacka som hjälpte 

Hofman att delta i tävlingen. 
När han besöker mormor 
Siv och morfar Bengt i Kimo 
brukar han passa på att åka 
traktor med morfar. Med 
mormor brukar han också ha 
en ritual.

– Med mormor brukar jag 
mata grisarna. De är inte så 
många något mera, men det 
är roligt, säger Hofman.

Femåring som gillar ”ismannen”

Lä
sartävlingen

Kommunbladet

VINNARE

Mathias Hofman tänker fira sin vinst med plättar.

Nya I Rågens Rike
 zDen som är ute i god tid 

har redan börjat fundera på 
julklappar. Ett gott julklapps-
tips är Nya I Rågens Rike. 
Trettio skribenter har bi-
dragit till årets upplaga som 
ännu finns till försäljning vid 
Vörå hemslöjd, Vörå handar-

betsaffär, Vörå foto samt vid 
alla bibliotek.  Saknas någon 
av de äldre årgångarna kan 
de köpas till mycket förmån-
ligt pris från alla bibliotek.

Så småningom börjar det 
också att bli dags att fundera 
på texter till nästa års upplaga.

Oravais Företagsservice Ab 
erbjuder bokföringstjänster åt skogs- och 

lantbruksidkare, pälsfarmare, privatföretagare, 
aktiebolag, övriga bolag samt föreningar. 

Pålitlig bokföringsbyrå med lång erfarenhet.

Ta kontakt med Camilla på telefon 040 592 6446 
eller e-post: milla.nyman@live.se. 

Jag finns på Skolvägen 20 D, Oravais.

på mattläggning och badrums-
renoveringar. 
VTT-certifikat

Specialisten

Fredrik Engman 
050-527 9331

Specialisten

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

Måleri�rma      Johan Frantz

målning inom- och utomhus     tapetsering
ulko ja sisämaalaus     tapetointi

J Frantzmålerifirma
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Målning inom- och utomhus • tapetsering

tfn: 044 5530882 
e-post: firma.jfrantz@gmail.com
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Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta per-olof.sten@hssmedia.fi.
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Pauls tavlor flyttar
 zVöråkonstnären Paul 

Hägglund donerade 2014 sin 
samling av oljemålningar till 
Vörå kommun. 

Samlingen är oljemålning-
ar som visar livet på lands-
bygden; olika yrken och ar-
betssätt, livet i hemmet och 
på gården, traditioner och 
festligheter. Främst skildras 
den tid då det mesta ännu 
gjordes för hand, 1940–1950- 
talet.

År 2010 utkom en bok om 
Vörå skildrat med pensel där 

många av målningarna finns 
med. 

En del av tavlorna finns 
redan nu att beundras på 
Norrvalla i enligt med do-
nationsbrevet och ska även 
småningom även finnas på 
kommunens äldreboenden 
och i andra kommunala 
byggnader. 

Kultur- och fritidsavdel-
ningen ansvarar för sam-
lingen och dess placering i 
enlighet med donatorns öns-
kemål.

Paul Hägglunds tavlor kommer att finnas på äldreboenden 
och i andra kommunala byggnader.

Larvvägen 53, Vörå 
 tel (06) 3843 400
www.rautia.fi/voyri K-LANTBRUKSCENTRALEN VÖRÅ

kampanjpriset 
gäller t.o.m. 30.11.16

VINTERERBJUDANDEN

(NORM.PRIS 149E)

Vinterjacka
Dimex 6691

Snöskotta Masi
lätt 75 cm

Vinterjacka
Dimex 6021

9900 3995

13900
Vinterhängsel-
byxor
Dimex 6022

11400

Jalas vinter-
arbetssko 3978

11900 Träpellets 500 kg och 20 kg i lager.
Även hemtransport!

Fyll brännolja till vintern!

Remontti Ässä
vit, 11,7 L

(+nyansering)

Remontti Ässä
vit, 11,7 L

KULLA
J Ä R N – R A U T A

Oravais, tfn 357 5800

ERBJUDANDEN JUST NU!

J Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T A

vit, 11,7 L

(+nyansering)

J Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T A

(+nyansering)

J Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T A

vit, 11,7 L

(+nyansering)

J Ä R N – R A U T AJ Ä R N – R A U T A

ERBJUDANDEN JUST NU!

SANDNINGS-
KROSS 3-6 mm, 
15 kg säck

GATBORSTE
+SKAFT

SANDNINGSKROSS 
25 L säck

2,70€
48,60€

25,70€5,00€

8,50€

SNÖREDSKAP

SNÖSKOTTA

SNÖSPADE

SOLROSFRÖ, 10 kg

20 kg
12,50€

23,00€

- Personbilsdäck
- Lastbilsdäck
- Traktordäck

Alltid förmånliga priser!
Snabb och pålitlig service!

Vi har tillgång till de flesta ringmärken.

SERVICE

Härmävägen 6
66600 VÖRÅ

050 468 5545
khf@keskis.fi

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

Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais
Ny fond i Aktias sortiment

Vill du veta mera, boka tid
till Vörå el. Oravais tfn 0800 0 2470

Riksåttan

Palvis

VINTERN KOMMER FORTARE ÄN DU ANAR 

ÄR DU BEREDD?

Vi har även  

däckhotell!

VINTERDÄCK till verkligt konkurrenskraftiga priser. Ring och fråga!

Riksåttan

Palvis

Riksåttan

Palvis

Riksåttan

Palvis

Vasavägen 1465 
tel. (06) 383 6020

Marcus 050-5945 396 www.rengasmarket.fiwww.rengasmarket.fi
Palvis

NYHET!NYHET!

Vi betjänar
må–fre 10–17

www.karitasoptik.fi

Vöråvägen 5, Vörå | Tel. 06-383 7333

Bågförevisning
torsdag 17.11.2016 kl. 10-17

Vi ser människan bakom linserna.

Erik Nyman förevisar 
nyheter

Hos oss även varma 

aNgoraproduktEr:
• strumpor • underkläder 

• handskar • olika värmare

Pantone system

426 U

Process system
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85%
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Magenta
Yellow
Black

Red
Green
Blu

RGB system
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HTML system
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Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor.

Välkommen!

Tel. 06-318 4000

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Aktuellt från OT-resor 

Dessa och många fler resor på 
vår hemsida: www.ot-resor.fi

Sköna dagar på Spanska solkusten. 
Möjlighet att delta i utflykter. 
Resor 12-20.2 och 26.3-5.4.

AlMuñécAR

RuNDRESA I PORTuGAl
lissabon, Porto och Dourodalen. 

Resa 17-25.3.

SOlKuSTEN - MADRID
Njut av sköna dagar i Almuñécar och 

avsluta  med tre nätter i Madrid.
Resa 26.3-7.4.

BARcElONA - FRANSKA RIVIERAN
Storstaden Barcelona, furstendömet 

Andorra och Europas äldsta turistmål – 
Franska rivieran.  Resa 7-14.4.

GARDASJÖN
Norditaliens vackra turkosa juvel. 

Resa 18-24.4.

TRE SJÖAR - FYRA lÄNDER
Panoramavyer och vackra landskap kring 

alpernas sjöar. Resa 26.4-2.5.

SlOVENIENS STRANDPÄRlOR

Sex nätter på fyrstjärnigt hotell direkt vid 
Adriatiska havet. Intressanta utflykter i 
Slovenien och till Kroatien. Resa 3-9.5.

- VåREN 2017 - ÄNNu HINNER Du MED...
SPARESA TIll PÄRNu

Resa (8 dagar): 3-10.12.

uMEå HOTEllRESA
Julshopping i umeå och Gammlia 

Julmarknad.  Välj mellan Scandic Plaza 
och Stora Hotellet.  Resa 3-4.12.

Följande avgångar: lö 3.12, ti 6.12

RESEKATAlOGEN
MED VåRENS
RESOR HAR
uTKOMMIT!
BESTÄll DEN
OM Du INTE
REDAN FåTT
DEN.

UMEÅ
SHOPPINGRESOR

På TORSDAGAR OcH lÖRDAGAR.

Dessa och många fler resor på 

RESEKATAlOGEN
MED VåRENS

BESTÄll DEN

o ra v a i s t ra f i k . f i    •   06-318 4000

1
RESORVåren 2017

Din upplevelse.  Vår passion.
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