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Snart dags för sportlov

z Om en dryg vecka inleds sportlovet i Vörå. Då kan man åka pulka som Lisa Kippola på bilden ovan, eller
lära sig en ny idrottsgren. Runt om i kommunen ordnas en mängd olika aktiviteter för sportlovsfirarna – för
såväl större som mindre. Kommunbladet har listan på alla aktiviteter som pågår. Sidan 6
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gymnasiejUbileUm. Eleven Anastasiia
Galchenko bjöd på högklassig pianomusik
när Vörå samgymnasium firade 50. Sidan 9
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Revydags. Vörårevyn lovar många skratt
och sketcher baserade på händelser som
alla kan känna igen. Sidan 8

Uppskattad skjUts. Aida Lassus, Inga
Holm och Klara Lassus gillar att åka servicetaxi tillsammans. Sidan 3
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Vörå • Vöyri

Tesla och
medborgarinitiativ
z Förutom vägarnas dåliga skick ha en stor
del av kaffebordsdiskussionerna på sistone
kretsat kring Tesla och medborgarinitiativet
för fulljoursstatus på Vasa Centralsjukhus.
Dessa två berör varandra på flera sätt.
Jag konstaterade det då jag gjorde Soteutredningen i Österbotten hösten 2014 och
vi har fått det bekräftat nu – det finns inget
som förenar österbottningarna, oberoende
av språk och ålder, så mycket som Vasa
centralsjukhus status och fungerande
service där. Engagemanget har på flera olika
plan varit enormt stort med uppvaktningar,
politisk lobbning och demonstrationer där
sakargument matats åt regeringen och dess
tjänstemän. Flera sakargument har sidsteppats helt vilket i sig är anmärkningsvärt.
Vårt sjukhus finns i nuläget inte bland dem
som får fulljoursstatus.
Mitt i all kollektiv österbottnisk besvikelse
och sorg i sjukhusfrågan uppdagades ett
framtidsprojekt vid namn Tesla. Det handlar
om en fabrik där det är tänkt att tillverka
batterier och tillbehör till framtidens bilar.
Finland och Vasa är med i kampen om
den tänkta europeiska fabriken som skulle
sysselsätta över 6 000 personer. Konkurrensen om vilket land som får den efterlängtade
fabriken är naturligtvis otroligt hård men vi
skall stolta gå in i kampen. Litiumfyndigheterna i Kaustby och kunnandet energiteknologin är starka argument för etablering i
regionen.
Tesla skulle vara ett enormt lyft för
Vasaregionen, Österbotten, ja hela landet.
Oberoende var fabriken placeras skulle Vörå
vara en stor vinnare i form av fler invånare
och skatteintäkter vilket ger välfärd. Och
vi vet ju inte Teslas exakta behov ännu. Det
kan faktiskt vara så att bästa områdena finns
i just Vörå – trots att det kan kännas som
utopi i nuläget.
En kul detalj i sammanhanget är att
bröderna Laturi (Toni och Panu) som sådde
fröet för Teslas etablering i Vasa är hemma
från Hiiripelto i Lillkyro inte långt från
Rejpelt.
Teslafabriken har gett oss i en tid då det
mesta känns motigt framtidstro och det har
engagerat många. Ett stort engagemang har
det också varit kring medborgarinitiativet
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Tesla ja
kansalaisaloite

Tesla skulle vara ett enormt
lyft för Vasaregionen, Österbotten, ja hela landet. Oberoende var fabriken placeras
skulle Vörå vara en stor vinnare i form av fler invånare
och skatteintäkter vilket
ger välfärd.

för att vi i Österbotten skall ha det 13:e
fulljoursjukhuset.
Då jag skriver detta fattas det ungefär
5 000 underskrifter
för att medborgarinitiativet tas till
behandling i riksdagen. På knappt
två veckor har vi
nått nästan målet
och det kan gott
vara så att målet
är uppnått då
tidningen utkommer.
Ett stort tack till
alla som engagerat
er. Efter två veckor
har vi sänt in 1000
pappersblanketter
och jag tror att lika
många har skrivit på
initiativet med sina
bankkoder eller via
mobilen.
Den här starka och
eniga folkviljan måste
riksdagen ta på allvar
och inte nonchalera!

z Kahvipöytäkeskustelut ovat teitten huonon kunnon lisäksi pyörineet viime aikoina
pitkälti Teslan ja Vaasan keskussairaalan
laajaa päivystystä ajavan kansalaisaloitteen
tiimoilla. Ne sivuavat toisiaan monin tavoin.
Totesin Pohjanmaan sote-selvitystä syk
syksyllä 2014 tehdessäni asian, johon
olemme nyt saaneet vahvistuksen
– mikään ei yhdistä pohjalaisia,
kielestä ja iästä riippumatta,
yhtä paljon kuin Vaasan kes
kessairaala
kussairaalan asema ja sairaalapalvelujen toimivuus. Asiaan on
sitouduttu valtavalla tarmolla
useilla eri tasoilla, on käyty ta
tapaamassa päättäjiä, harjoitettu
poliittista lobbausta ja järjestetty
mielenosoituksia, joissa asi
asiaperusteluja on tuotu
maan hallituksen
ja
virkamiesten
Useat
tietoon.
faktaperustelut on
sivuutettu täysin,
mikä sinänsä on
Sair
merkillistä. Sairaalamme ei tällä
kuulu
hetkellä
tulevaisuuden
laajan päivystyk
päivystyksen sairaaloiden
joukkoon.
Sairaalapäätöksen koko Pohjan
Pohjanpet
maan yhteisen pettymyksen ja surun
keskellä
paljastui
tulevaisuuteen
tähtäävä hanke,
Tesla nimeltään.
teh
Kyseessä on tehdas, jossa on
tarkoitus val
valmistaa akkuja
ja laitteistoa tule
tulevaisuuden autoille.
Suomi ja Vaasa osallistu
osallistuvat kamppailuun Euroop
Eurooppaan suunnitellun, yli 6 000
Mikko ollikainen
ihmistä työllistävän tehtaan
kommundirektör, kunnanjohtaja
sijoituspaikasta.
Totta kai

siitä käydään uskomattoman kova kilpailu,
mikä maa lopulta tämän halutun tehtaan
saa, mutta lähdemme taistoon ylpeinä omastamme. Kaustisen litiumesiintymät ja energiateknologian osaaminen ovat vahvoja perusteita alueemme puolesta.
Tesla merkitsisi valtavaa nostetta Vaasanseudulle, Pohjanmaalle, itse asiassa koko
Suomelle. Riippumatta siitä, minne tehdas
alueellamme sijoitettaisiin, Vöyri kuuluisi
voittajiin asukasluvun ja verotulojen kasvaessa, mikä toisi hyvinvointia. Mehän
emme vielä tiedä Teslan tarkkoja tarpeita.
Voihan itse asiassa olla niinkin, että parhaat
alueet sijaitsevat juuri Vöyrillä – vaikka se
saattaakin nyt tuntua utopialta.
Asiaan liittyy hauska yksityiskohta: Laturin veljekset (Toni ja Panu), jotka kylvivät
siemenen Teslan sijoittumiseen Vaasaan,
ovat lähtöisin Vähänkyrön Hiiripellosta, Rekipellon lähettyviltä.
Teslan tehdashanke on antanut uskoa
tulevaisuuteen aikana, jolloin moni asia on
tuntunut hankaavan vastaan, ja se on saanut monet innostumaan. Innostusta on herättänyt myös kansalaisaloite, jolla pyritään
saamaan Pohjanmaalle maan 13. laajan päivystyksen sairaala.
Tätä kirjoittaessani kansalaisaloitteesta
puuttuu noin 5 000 allekirjoitusta, jotta se on
otettava eduskunnan käsittelyyn. Olemme
vajaassa kahdessa viikossa liki maalissa, ja
hyvin voi olla niin, että tämän lehden ilmestyessä maali on saavutettu.
Suurkiitokset kaikille allekirjoittaneille.
Olemme kahdessa viikossa saaneet 1000 paperilomaketta, ja uskoakseni yhtä moni on
allekirjoittanut aloitteen pankkitunnustensa
avulla tai mobiililaitteella.
Eduskunnan on otettava tämä voimakas
ja yksimielinen kansan tahto tosissaan, sitä
ei saa vähätellä!
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Riippumatta siitä, minne tehdas alueellamme sijoitettaisiin,
Vöyri kuuluisi voittajiin asukasluvun ja verotulojen kasvaessa, mikä toisi hyvinvointia.

Fiberanslutning till Vörå centrum
Vöråborna kan i de centrala delarna få snabbare
internet. Det som krävs
för att det ska blivERklighET äR ATT DET äR TillRäckligT mångA inTREssERADE.

Det stora fiberintresset i regionen kan spåras till den starka och
livskraftiga företagsamheten. säger håkan löfqvist vid JnT.
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Österbotten hör till område
som har bäst utbyggt fibernät
i landet. 70procent av JNT:s
anslutningar är fiberbaserade.
– Vi var väldigt tidigt ute
med att bilda ett fiberteam.
Det stora fiberintresset i regionen kan spåras till den
starka och livskraftiga företagsamheten. Vi arbetar allt
mera mot en global marknad
och då krävs det en stabil
uppkoppling, säger Håkan
Löfqvist, projektchef vid JNT.
Fibernät är jämfört med

en uppkoppling via kopparkabel eller mobilnät betydligt stabilare och kan uppnå
avsevärt högre dataöverföringshastigheter.
I Oravais centrum finns
redan ett etablerat fibernät.
Utbyggnaden gjordes som ett
samarbete mellan JNT och
Oravais
centralantennandelslag.
Genom det gemensamma
företaget Bridge Network
Oravais Ab hörde man sig
för om intresset vilket ledde
till att Oravaisborna fick sitt
fibernät. Ett liknande försök
gjordes i Vörå för fyra år sedan. Då skapade man ett fiberandelslag men projektet
bar aldrig frukt.
– Det finns således inte
något färdigt att utgå från i
Vörå centrum som det fanns i

Ansvarig redaktör: felix rantschukoff.
Redaktör: felix rantschukoff,
telefon 050-3130 762.
Redigering: Kaj Högstedt, Tiibaa Media.
E-post: kommunbladet@vora.fi.
Annonser: Per-olof sten, telefon 7848 398,

z Hur gör jag för att få fiber?

• Om man är intresserad av fiber så ska man gå in på länken
www.jnt.fi/vora och anmäla sitt intresse. Om tillräckligt många
visar intresset kan fibernät för Vörå centrum bli en möjlighet.
• Priset för installationen för att ansluta till fibernätet är 1760
euro.
• Förutom stabilare och snabbare internet ger fiber möjlighet
till telefoni över nätet samt IP-tv, en utökad tv-tjänst.

Oravais centrum men de fina
människorna vi samarbetar
med finns kvar.
Varför behöver man fiber?
– Datamängden ökar konstant. Det skall gå allt snabbare att surfa på nätet, man
vill se både kabel-TV och
IPTV i HD kvalitet samt ta
del av de möjligheter olika
streaming tjänster erbjuder.
Det är inte heller varje dag

fax 7848 880. obs! Märk annonsmaterialet
med ”Kommunbladet” om du faxar.
E-post: per-olof.sten@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: material@ot.fi.
Distribution: barbro enholm, telefon 7848 246.
Tryckeri: botnia Print, Karleby.

som någon bjuder ut fiber
till Vörå så den som vill med
på fibertåget ska hoppa på
medans det går. Annars vet
man inte när det tåget kommer tillbaka nästa gång. Det
är nu viktigt att visa att det
finns ett intresse och att den
kritiska mängden kunder
som krävs för det här anmäler sitt intresse.
FElix RAnTschukoFF

nästa nummer utkommer
22.3.2017
sista inlämningsdag för texter och bilder
8.3.2017
sista inlämningsdag för köpta annonser
17.3.2017
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aida lassus, klara lassus och inga holm har i flera år åkt servicetaxi tillsammans.

Servicetaxin sällskaplig och praktisk
Genom att använda sig av
servicetaxi kan ålderspensionärer uträtta sina
ärenden i gott sällskap.
Servicetaxi är tänkt för ålderspensionärer som har
svårt att ta sig till butik,
apotek eller bank för att uträtta ärenden. Passagerarna
bör dock kunna klara av att
handla självständigt.
– Det är mycket behändigt. Det kan bli ensamt som
pensionär och det här är en
av veckans höjdpunkter. Det
är roligt att åka tillsammans
och handla. Jag får uträttat
alla mina ärenden på samma
resa, säger Klara Lassus som
använt tjänsten i flera år i
Vörå.
Servicetaxi är en grupptransport som kör enligt
fastställda rutter en gång per
vecka.
Servicetaxin avgår på fasta

tider, men rutterna är planerade så att individuell service
längs linjen är möjlig. Passagerarna kan stiga på eller
av taxin var som helst under
rutten. Servicetaxi finns i alla
kommundelar i Vörå kommun.
Genom att ta kontakt med
den taxibilist som kör servicetaxi där du bor kan du
dra nytta av servicen. För att
använda servicetaxi behövs
varken beslut eller biljetter
från socialkansliet.
– Jag uppmanar alla som
har behov av servicetaxi, i
alla kommundelar, att använda sig av den, säger Mona-Lisa Sandelin, tillförordnad socialarbetare vid Vörå
Kommun.
Tidigare har det funnits
servicetaxiverksamhet i Vörå
och Maxmo, men numera
finns möjligheten också i
Oravais, Kimo och Komossa.
Fördelen med servicetaxi är

att taxin avhämtar från dörren hemma, det finns inget
behov av att gå till en hållplats.
– Utan vår resa varje vecka
skulle det bli mycket ensam
tid hemma, säger Inga Holm,
som också åker servicetaxi.
– Passagerarskaran varierar ibland men det är alltid
lika trevligt, säger Aida Lassus.
Servicetaxi ska inte blandas ihop med färdtjänst. För
att beviljas färdtjänst krävs
skriftlig ansökan med bifogat
läkarutlåtande. Om man beviljas färdtjänst får man biljetter som man ska använda
sig av och vid färdtjänst får
man fritt välja taxibilist. Men
för servicetaxi är det bara att
ringa den taxibilist som kör
servicetaxi där du bor och
boka in dig senast en dag på
förhand.
Servicetaxibilisten uppbär

servicetaxin är ett smidigt sätt att få alla ärenden uträttade med.

en självrisk, maximalt 10 € för
en tur- retur resa. Omsorgsnämnden bekostar resten.

Om man har frågor gällande
servicetaxi, kan man ta kontakt på tel. nr 06-3821402 (te-

lefontid kl. 9-10).

TexT & foTo: felix
RanTschukoff

A-bygg U. Ahlbäck
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi
www.a-byggahlback.fi
0500-362422
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BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Oravais/Vörå kommun
Skolvägen 19. Må-fre 10-15. 0500 722 688/24H.
lars.vonwendt@netikka.fi, www.wentis.com

Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads
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Föreningarna presenterar sig
Skidåkning, fotboll, friidrott. Det är bara några av de många
idrottsgrenar som Vörå kommuns föreningar ger sina medlemmar möjlighet att utöva. Här får kommunens idrotts- och sportföreningar själva presentera sin verksamhet.

Oravais IF ser på framtiden Flera sporter i Norrvalla
z Oravais IF har fyra olika
sektioner (skid-, friidrotts-,
minior- och rinksektionen)
som fungerar väldigt nära
varandra.
Skidningen har mest aktivitet inom OIF och föreningen har under de senaste
åren satsat på mera kvalitet
på skidträningarna. Skidåkarna delas in i fyra grupper
med träning utgående från
egna förutsättningar.
Aktiva föräldrar och avlönade tränare hjälper till med
träningen.
Åt de minsta erbjuds rolig
och lärorik träning, medan
de äldre får möjlighet att satsa på sin idrott.
Skidsektionen ordnar träningar året om, träningsläger,
tävlingar och tillsammans
med de andra sektionerna
andra stödande träningsformer. Välfungerande sektion
och mångsidig träning har
gett föreningen flera mästerskapsmedaljer.
Friidrotten har flest aktiva
under säsongen. Friidrottarna har delats in i tre grupper som får anpassad träning
efter ålder och intresse. Avlönade tränare och frivilliga
föräldrar är till stor hjälp under såväl träningar som tävlingar.
Miniorgruppen fungerar
parallellt med de andra grupperna. Barn under skolåldern
får pröva på olika idrottsgrenar samt lära sig att fungera i grupp och lära sig att
tycka om motion och rörelse.
Bland annat har miniorerna
haft innebandy, dans, motorikträning, skridskoskola,
simmat, golf och så vidare.
OIF har tagit på sig ansvaret för att rinken i Oravais
ska vara i gott skick och de

senaste åren har vi därför
under en längre tid haft en
skrinnbar is. Både dagis och
skolan kan använda sig av
rinken.
Övrig verksamhet är t.ex.
redskapsgymnastik för barn
i skolåldern, samarbete kring
terränglöpning,
stafettlag
i West Coast Race, läger åt
yngre juniorer på Seura-Ranta m.m.

Oravais IF
panostaa
tulevaisuuteen
z Oravais IF:llä on neljä jaostoa (hiihto-, yleisurheilu,
miniori- ja kaukalojaostot),
jotka toimivat hyvin läheisessä yhteistyössä.
Hiihtojaoston toiminta on
vilkkainta, ja seura on viime
vuosina panostanut entistä
enemmän hiihtoharjoitusten laatuun. Hiihtäjät jaetaan neljään ryhmään, jotka
harjoittelevat omien edellytystensä pohjalta. Aktiiviset vanhemmat ja palkalliset
valmentajat auttavat harjoituksissa.
Pienimmille
tarjotaan
hauskoja ja opettavaisia

harjoituksia, kun taas vanhemmat pääsevät panostamaan urheilusuoritukseensa. Hiihtojaosto järjestää
ympärivuotista harjoittelua,
harjoitusleirejä, kilpailuja ja
yhdessä muiden jaostojen
kanssa urheilua tukevia muita harjoittelumuotoja. Hyvin
toimiva jaosto ja monipuolinen harjoittelu on tuonut
seuralle useita mestaruusmitaleja.
Yleisurheilujaostossa on
kauden aikana eniten aktiivisia urheilijoita. Heidät on
jaettu kolmeen ryhmään,
joiden harjoittelu sovitetaan
iän ja kiinnostuksen mukaan. Palkatut valmentajat
ja vapaaehtoiset vanhemmat
ovat suureksi avuksi niin
harjoituksissa kuin kilpailuissakin.
Minioriryhmä toimii rinnan muiden ryhmien kanssa.
Alle kouluikäiset pääsevät
kokeilemaan eri urheilulajeja ja oppivat toimimaan
ryhmässä ja nauttimaan
liikunnasta. Miniorit ovat
mm. pelanneet salibandya,
tanssineet, harjoitelleet motoriikkaa, käyneet luistelukoulua, uineet, golfanneet
jne.
Oravais IF on ottanut vastatakseen, että Oravaisten
kaukalo on hyvässä kunnossa. Meillä on sen vuoksi ollut
viime vuosina luistelukelpoinen jää pidemmän aikaa.
Kaukaloa voivat käyttää niin
päiväkodit kuin koulutkin.
Muu toiminta sisältää
esim. telinevoimistelua kouluikäisille, maastojuoksun
yhteistyötä, West Coast Racen viestijoukkueita, leirin
nuoremmille junioreille Seura-Rannan leirikeskuksessa
ym.

Bred verksamhet i Maxmo
z Maxmo Sportklubb r.f.
med Maxmo kommundel
som verksamhetsområde har
en bred verksamhet med tanke på den forna kommunens
storlek och invånarantal.
Klubben med 260 medlemmar har traditionellt haft sex
olika sektioner med varierande grad av aktivitetsutbud
mycket beroende på antalet
aktiva sektionsmedlemmar
och intresset bland såväl juniorer som seniorer inom
föreningen.
Bollsektionen (Innebandy/Rinkbandy) hör till den
mest aktiva där ett 40-tal
juniorer uppdelade i 4 grupper samt ”Gubb”-innebandy

spelas varje vecka. Skidsektionen planerar för sin del en
uppföljning av rullskidloppet Maxmo Classic Rollerski
som går av stapeln 13.8 till

vilket man önskar ett stort
deltagarantal.
Gymmet i Maxmo med
ett 50 tal användare drivs av
gymsektionen i sportklubbens regi.
Eftersom ett tillräckligt
stort antal gymbesökare är
en förutsättning för gymmets
verksamhet kommer det att
ordnas kampanj under våren
med sikte på att fler ansluter
sig.
Föreningens årsmöte går
av stapeln 19.3 med förhoppningar om att locka med fler
aktiva till sektionerna och
styrelsen för att kunna garantera klubbens fortsatta
existens.

z Norrvalla IF är en förening
som satsar på både fotboll
och skidåkning, oberoende
av årstid.
Norrvalla FF är nejdens
fotbollsförening, här skapas
möjligheter för barn att spela
fotboll. I föreningen finns
duktiga utbildade tränare
som ser till varje individ, för
att barnen skall ha möjlighet att utvecklas. Föreningen
ordnar
Akademiträningar
för de som vill träna mera
än bara det egna lagets träningar. Målvakter har också
möjlighet till extra träningar.
Vintertid sker mycket av
träningen i Vörå och Adidashallen men sommartid
används planerna i Vörå
Oravais och Maxmo ofta.
De yngre lagen brukar träna
i Kaitsor så att avstånden inte
ska bli för långa för någon del
av kommunen.
Det finns ingen specifik
ålder när fotboll måste börja
tränas så nya spelare är alltid välkomna oberoende av
ålder.

Norrvalla FF har lag i alla
åldrar, ända från de minsta
mixade pojk- och flicklagen
till damlag i division 2 och
herrar i division 4 och 5.
Att spela i ett fotbollslag är
något av det bästa som finns
och alla som är intresserade
av att spela fotboll är välkomna med.
Norrvalla Ski Academy är
relativt ny inom föreningen
och den är till för dem som
verkligen vill göra en målmedveten och seriös skidsatsning. Alexander Ståhlberg, Anton Damlin, Robin
Damlin, Oliver Rusk, Casper
Hjerpe och Viktor Koivuni-

emi har under säsongen gjort
sin skidsatsning tillsammans
med Norrvalla Ski Academy.
Jonas Lindell har fungerat
som pojkarnas personliga
tränare. Alla pojkar har tränat över 500 timmar under
säsongen och utöver det har
de deltagit i 4–8 träningsläger
per skidåkare. Killarna har
deltagit i DM, FSSM, Hopeasompa och FM tävlingar
och utöver det har de en lång
rad nationella tävlingar bakom sig
Rätt riktad träning med
hjälp av personlig tränare gör
att klara framsteg syns. Det
ordnas årligen flera träningsläger och skidarna deltar i
tävlingar på lokal och nationell nivå.
Norrvalla IF har ett nära
sammarbete med Folkhälsan
Utbildning och Vörå Kommun.
Mera information från vår
hemsida
www.norrvallaif.
fi, eller ordförande Andreas
Gammelgård, andreas.gammelgard@gmail.com.

Vörå IF fyller 80 år
z Vörå IF firar i år 80-års jubileum. Vid skidcentrum och
idrottsplanen i Vörå erbjuder
vi barn, unga och vuxna möjligheten att mångsidigt utöva
flera idrotts- och motionsformer: längdskidåkning, skidskytte, backhoppning, slalomåkning, friidrott, fotboll,
orientering och löpning.
Vörå IF vill framföra ett
stort tack till Er alla, som
ställer upp, som funktionärer, tränare, talkojobbare och
aktiva föräldrar!
Medlemsavgift år 2017: 40
euro / familj, 16 euro / vuxen,
10 euro / barn. Skriv in namnen på personerna som ni
betalar avgiften för i fältet för

meddelanden. Du kan också
ge ett frivilligt bidrag till föreningen via samma kontonummer.
z Tänä vuonna 80 vuotta
täyttävä Vörå IF tarjoaa
Vöyrin hiihtokeskuksella ja
urheilukentällä lapsille, nuorille ja aikuisille mahdol-

lisuuden urheilla ja kuntoilla monipuolisesti hiihdon,
mäkihypyn,
laskettelun,
yleisurheilun, jalkapallon,
suunnistuksen ja juoksun
parissa.
Vörå IF haluaa kiittää Teitä kaikkia, jotka osallistutte
toimintaan;
toimitsijoita,
valmentajia, talkoolaisia ja
aktiivisia vanhempia!
Jäsenmaksu vuonna 2017:
40 euroa / perhe, 16 euroa
/ aikuinen, 10 euroa / lapsi.
Kirjoita jäsenmaksun suorittavien henkilöiden nimet tilisiirtolomakkeen viestikenttään. Voit myös halutessasi
tehdä vapaaehtoisen lahjoituksen samalle tilille.

Medlemsavgifter För att vi också i fortsättningen ska kunna bedriva bred idrottsverksamhet önskar vi att
alla stöder vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften och registrera alla familjemedlemmar. Observera att deltagande i sektionernas verksamhet förutsätter erlagd medlemsavgift i Vörå IF.

Medlemsavgift år 2017: 40 euro / familj, 16 euro / vuxen, 10 euro / barn. Skriv in namnen på personerna
som ni betalar avgiften för i fältet för meddelanden. Du kan också ge ett frivilligt bidrag till föreningen via
samma kontonummer.
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Viktiga kvinnor
i historien

z Vad finns det för viktiga
kvinnor i historien?
Vi tänker kanske på Florence Nightingale, Rosa
Park, Maria från Nasaret
eller vår tids Malala, Shirin
Ebadi eller Elisabeth Rehn.
De viktiga kvinnorna är så
många och så olika att det är
omöjligt att behandla dem
alla på en gång.
Eva Hietanen har gjort ett
personligt urval.
Med vishet, mod och rätt
kallar hon föredraget som
framförs på kvinnodagen
den 8.3 kl. 19 på Vörå bib-

eva hietanen.
foto: anita Pitkäkangas

liotek. Välkommen man som
kvinna!

ELINSTALLATION &
ELINSTALLATION
& ELPLANERING
ELPLANERING
Det är viktigt att vi håller oss på god fot med Ryssland framöver annars kan det gå på tok, säger Åke Dahlin.

Åke är Vörås äldsta veteran
Åke Dahlin är 94 år gammal och har sett Finland
utvecklas från ett land
i krig till en hundraårig
självständig nation.
– Det var en orolig tid för vårt
land. Man kan se samma ute
i världen i denna dag. USA
valde en ny president som
bidrar till det här. Det är inte
bättre heller i vårt land på
högsta nivå, säger Dahlin.
Totalt tre år och tre månader stred Dahlin för att bevara Finlands självständighet
som gevärsman. När det som
kallades ställningskriget bröt
ut blev han skickad söder om
floden Svir. De flesta av hans
vapenbrödrar var från Österbotten.
Åke Dahlin delade korsu
med män från bland annat
Terjärv, Öja och Larsmo.
Han berättar att livet i korsun
trots omständigheterna bra,
elden värmde men maskingeväret hölls också nära.
– De jag delade utrymmet
med var ett bra gäng. Vi hade

Ring för
offert!

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET
Åke Dahlin bor på tallmo vårdcenter med sin fru lea.

även en del som kom från
Närpes, det var lite problem
i kommunikationen i början
men inte efter en tid.
Dahlins minne är bra trots
att han inte kommer håg
alla detaljer av fortsättningskriget. Han fyller 95 år på
midsommaren och läser alla
krigsböcker som han hittar.
Hans berättelser har tidigare blivit inspelade och han
har även deltagit i Wör-Tv för
att sprida information om tiden.
Det han aldrig kommer att
glömma är när han vid Vi-

borgska vikens strand fick fly
från ryssen.
– Det var en från kompaniet som fått käken ur led
och jag skulle följa honom
till JSP, truppförbandsplatsen, för att han skulle få
vård. Plötsligt dök ett ryskt
flygplan fram ur intet. Vi var
tvungna att ta skydd så fort
som möjligt och sprang mot
skogen. Två omgångar flög
han över våra huvuden, men
vi klarade oss, säger Dahlin.
Åke Dahlin fick återvända till
Vörå tre dagar innan julafton

år 1944 när kriget var över.
Han återgick till att arbeta
inom jordbruk på den gamla
familjegården. I dagens läge
bor han på Tallmo vårdcenter med sin fru Lea.
– Efter kriget började industrin att blomstra och landet
därmed.
När Dahlin ser tillbaka
på sammanlagda tiden fred
landet haft är han osäker vad
framtiden för med sig.
– Vi har totalt haft ungefär
70 år fred i Finland. Jag är
inte säker på om det blir 70 år
till. Det är viktigt att vi håller
oss på god fot med Ryssland
framöver annars kan det gå
på tok.

vad bilden föreställer, vems
bilden är och/eller fotografens namn om man känner
till det.
Pappersbilder och gamla
dokument lånar vi gärna och
scannar; det går också bra
även om bilden sitter fast i
ett album! Vi vill ha bidragen
så fort som möjligt men allra
senast 28.02.2017. Funderar
du över något; hör av dig till
Gun-Britt tel. 050-377 3679.
Orvas har utkommit sedan 1987 och 2016-2017 blir
den tjugotredje boken i serien. Saknar du någon av de
22 första finns de allra flesta

från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

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

Felix RantschukoFF

PÅ NORRVALLA 25.2, 20.30–01.30

Orvas 2016–2017!
z Nu har vi ett nytt år och det
är dags att börja fundera på
Oravais Hembygdsförenings
årspublikation Orvas 2016–
2017!
Nu bjuder vi in alla att delta i utformandet av vår lilla
skrift! Skriv om personer,
platser eller företeelser. Sänd
in sånger, dikter eller gamla
foton och dokument. Ja, allt
som har anknytning till Oravais.
Bidragen vill vi helst ha
per e-post. Sänd dem till orvasboken@gmail.com. Kom
ihåg att också skriva in bildtexter i dokumentet; både

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

GUNS
ROSOR

Dansbuffé 39 euro
Inträde till dansen 20 euro
(under 30 år gratis)

orvas har utkommit sedan 1987!

ännu att fås; kolla din hylla
och komplettera serien på
Aktia eller ring Gun-Britt el-

foto: ann-Marie LöfdahL

ler Ann-Marie. Vi säljer dem
för 5–10 euro/st eller till förmånliga paketpris.

DANSPAKET: 90 euro/person
Hotellövernattning i dubbelrum,
dansbuffé, inträde till dansen.

KÄRI
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Sportlovsprogrammet i Vörå
LÖRDAG 25 FEBRUARI
z Byarevyn ger ”Finland 100 nainting” kl
19 på Årvasgården, Slagfältsvägen 20. Bokningar: 050-377 3679. Arr. Ungdomsföreningarna i Kimo, Oravais, Keskis, Komossa
och Hellnäs.
SÖNDAG 26 FEBRUARI
z Familjeolympiad för hela familjen vid
Maxmo dansbana 26.2. kl.12–15. Grenar enligt vad vädret tillåter. Korvgrillning. P.g.a. det
osäkra väderläget kolla aktuell info på Kärklax uf:s facebook-sida eller i evenemangskalendern www.vora.fi före evenemanget. Arr.
Kärklax uf och Kvarkens naturskola.
z Isdag kl 14–16 på Oravaisfjärden. Fastlagssöndagen till ära åker vi skridskor, leker
och har en friluftsdag tillsammans. Evenemanget är gratis. Ta med pulka, skridskor,
varm saft om du vill. Evenemang är öppet
för alla intresserade oavsett ålder eller bostadsort. Med väderreservationer. Fjärdens
kaffestuga ordnar servering. Se deras hemsida för mera information. Arr: Föräldragruppen på Tallkotten.
MÅNDAG 27 FEBRUARI
z Sportlovsläger 27-28.2 vid Vörå församlingshem för 8–12 åringar. Mera info och
anmälningar via Catarina Lindgren tfn 0503492840 före 20.2 eller på http://www.slef.fi/
sportlovsläger. Lägret börjar 27.2. kl. 10.
z Friidrottseftermiddag kl. 15-17 i gamla
gymnasiet i Vörå. Se hit att alla friidrottsintresserade 7–15 åringar. Vi springer, hoppar och kastar. Eftermiddagen avslutas med
mellanmål och information kring träningsverksamheten och kommande träningsläger. Anmäl gärna ditt deltagande på förhand
senast 24.2. Arrangör: IF VOM friidrott.
TISDAG 28 FEBRUARI
z Hoppborgslandet Hopsis kl 12-16 på
idrottsgården i Maxmo, Maxmovägen 340,
för barn 3-12 år. Entréavgift 8euro/person
och man får hoppa så länge man orkar. Föräldrar gratis inträde. Försäljning av kaffe,
saft och bulla. Arr. Hopsis och Kultur- och
fritidsavdelningen.
z Kul på skidor vid skidcentrum kl 12-14.
Kom och testa allt kul man kan göra med
skidor på fötterna; spela skidbandy, elefantfotboll och ultimate m.m. Det slutliga
programmet bestäms beroende på snöläget,
kolla www.voraif.fi / skidning före evenemanget. Vi avslutar med korvgrillning. Arr.
Vörå IF.
z Backhoppningsskola för nybörjare kl
18.30 vid Vörå skidcentrum. Alla med och
pröva på, vi hoppar med slalomskidor i
nybörjarbacken. Info Ulf Nyman, tfn 0503841433. Arr. Vörå IF.
z Bio kl. 18 i auditoriet på Norrvalla med filmen Vaiana. Rek från 7 år. Biljetter: 8 euro/
person. Elsas café säljer popcorn, dricka
m.m. Arr. Folkhälsan Utbildning.
ONSDAG 1 MARS
z Skidskytte kl 12 vid Vörå skidcentrum.
Kom med och testa och ta gärna en vuxen
med! Man kan komma med eller utan skidor! Mera info på www.voraif.fi / skidning.
Arr. Vörå IF.
z 4H:s Sportlovsläger 1–3.3 vid Rökiö skola. Ett roligt läger med inriktning på idrott

för årskurs 4–6. Simning, slalom, bowling,
matlagning, Goal Mapping, Disco och
mycket annat roligt. Kom med på några roliga, lärorika dagar med trevliga ledare och
lägerdeltagare! Pris 65 euro, följande barn
40 euro, icke medlemmar 75 euro, följande
barn 45 euro. Anmäl er senast 20.2.2017. Frågor? Frimodigt till william.ronn@fs4h.fi eller ring 050-4346040!
z Minigolf kl 15–18 i Lotlaxarenan, Lotlaxvägen 424. Efter kl 18 mörkläggs Lotlaxarenan och vi kör Glow-minigolf med mörkerspelning, rök och musik fram till kl 20. Barn
och skolelever 3,-/ Vuxna 5,- även servering.
Drop in. Arr Norrvalla Minigolf r.f.
z ”Fritt fram i idrottshallen” kl 17–19 på
Norrvalla. Pris: 1 klipp/ familj ( 8 euro för de
som inte har klippkort). Alla Barn i sällskap
av Föräldrar/ annan vuxen varmt välkomna
att springa o busa i den stora idrottshallen.
Mattor, bollar m.fl. redskap framplockade.
Arr. Folkhälsan Utbildning.
TORSDAG 2 MARS
z Hoppborgslandet Hopsis kl. 12–16 på
centrumskolan i Oravais för barn 3–12 år.
Sex olika hoppborgar. Här kan de mindre
barnen upptäcka Piraternas land, låta sig
hänföras av de svävande bollarna, eller lura
målvakten i det upplåsbara målet! Här finns
också jätterutschbanan Dino, favoriten
Rock-n-Roll och sumobrottning! Entréavgift
10 euro/person och man får hoppa så länge
man orkar. Föräldrar gratis inträde. Försäljning av kaffe, saft och bulla. Arr. Hopsis
z Minidisco kl 18–20 för barn under skolåldern samt barn från årskurs 1–2 i Kärklax
ungdomslokal, Kärklaxvägen 251. Dans,
musik, snacks, rithörna mm. Vi försöker
även att ordna med ansiktsmålning. Inträdet är 3euro/person och i där ingår trip och
snacks. Kaffe för vuxna. Arr. Kärklax uf.
z Backhoppningsskola för nybörjare kl
18.30 vid Vörå skidcentrum. Alla med och
pröva på, vi hoppar med slalomskidor i nybörjarbacken. Arr. Vörå IF
FREDAG 3 MARS
z Sportlovsbio kl 18 på Årvasgården, Slagfältsvägen 20 visas succéfilmen ” 101-åringen
som smet från notan och försvann”. Rek.
åldersgräns 11 år. Biljetter: 10 euro/person.
Godis-, läsk- och kaffeförsäljning före föreställning och i pausen. Arr. Oravais UF
LÖRDAG 4 MARS
z Motions- och historisk dag cirka kl 11–14
i Oravais. Kom med på en annorlunda dag
då vi tillsammans ska kämpa, tävla, leka, få
inlevelse och kunskap. Vi kommer att färdas
i krigets spår! I området runt slagfältet, Wilhelm von Schwerins bro och Oravais fjärden
kommer vi att börja dagen med att få utrustning som gör att vi förflyttas 100 år bakåt i
tiden. Vi skidar, går, löper mot Furirbostället.
Där serveras laxsoppa, pannkaka, och kaffe.
Efteråt följer ”Slaget på fältet”. Lekfulla tävlingar som passar alla. Arrangemanget anpassas så att det passar barn, unga, vuxna och
äldre. Dagen gör i samarbete med Oravais
Historiska förening. Se OIF’s hemsida, skidor för exakta tider och information. Anmälan senast 2.3 till osterberg.lena@gmail.com.
Deltagaravgift 5 euro/barn och ungdomar,
10euro för vuxna. Arr: OIF, skidsektionen

Hoppborgslandet Hopsis erbjuder skoj för de yngre barnen i Maxmo och Oravais. Pomppulinnamaa Hop

z ”Så minns vi Elvis” kl. 19 på Norrvalla.
Följ med på en oförglömlig kväll tillsammans med Henrik Åberg och Jerry ”Lee”
Carlson. Showen omfattar två akter à 45
min. I pausen finns fika till försäljning. Dörrarna öppnas kl.18.30. Biljetter: 28,50 euro
(inkl. serv.avgift), www.netticket.fi.
AKTIVITETER VID VÖRÅ SKIDCENTRUM
z Slalombacken öppen varje dag kl 11–17.
Servering i skidstugan varje dag kl 12-17.
z Skidspåren i skick! Gratis skidåkning
fr.o.m. sportlovet (25.2).
z Slalomskola ordnas enligt anmälning på
VIFslalom@gmail.com. Vi kontaktar och
kommer överens om tidpunkt. Avgift: 20
euro för 1,5 h. Arr. Vörå IF slalom
z Skidorientering. En skidorienteringsbana
finns utsatt runt skidcentrum och kartor fås
från skidstugan för 2 euro/st. Kartställningar
finns att låna. Arr. VIF motion
ÖVRIGT
z Frågetävling med Bamse som tema vid
alla bibliotek under hela sportlovsveckan.
Det finns också en frågetävling på finska.
Du får gärna delta i båda frågetävlingarna.
z Antar du vår läsutmaning #vöråläser?
Information om läsutmaningen och bibliotekens öppettider hittar du på fredrikabiblioteken.fi.
z Simhallen öppen må–fre kl 17–20. Barn
och ungdomar under 18 år simmar gratis.
z Gymmet på Norrvalla öppet alla dagar kl
8-21
z Wiking Bowling öppet må–fre: Sportlovsbowling kl 14–17. 1.20 euro per serie för barnen, 2 euro per serie för vuxna.

z Sportlovsresor. Ingves & Svanbäck ordnar: Slalomresor 28.2 och 4.3 till Vuokatti.
Pris: 7–12 år 70 euro, ö. 12 år 75 euro inkl.
Liftkort (kl.12–19). Anmälan senast 3 dagar
före. Shoppingresor 2.3 och 4.3 till Umeå.
Pris: 6–17 år 39 euro, vuxna 49 euro. Anmälan senast 2 veckor före avresa.Mera info på
www.ingsva.fi
z Arbetspoolen i Vörå fungerar året runt.
Tel 3821 671 eller arbetspoolen@vora.fi.
Mera info finns på www.vora.fi/kultur-ochfritid/arbetspoolen/
z Bekymmer, problem, funderingar eller
frågor? Decibel hjälper också under sportlovet! Skicka din fråga till den tvåspråkiga
ungdomsportalen Decibel.fi, som riktar sig
till Österbottniska ungdomar i åldern 13–25.
TISDAG 7 MARS
z Nyhet i Finland! Kom och testa snöskidskoåkning (Sled Dog Snowskates) vid
Vörå skidcentrum. Även Panda maskoten är
med och åker i backen.

Hela programmet finns även på www.vora.
fi/kultur-och-fritid/evenemang/ Eventuella
ändringar i programmet på facebook; Vörå
skidcentrum eller Vörå kultur och fritid.
LAUANTAI 25. HELMIKUUTA
z Byarevyn esittää ”Finland 100 nainting”
klo 19 Årvasgårdenissa, Slagfältsvägen 20.
Varaukset: 050-377 3679. Järjestäjä Kimon,
Oravaisten, Keskisin, Komossan ja Hellnäsin nuorisoseurat.
SUNNUNTAI 26. HELMIKUUTA
z Perheolympialaiset
koko

perheelle

ELÄINLÄÄKÄRI
LÄINLÄÄKÄRI

VETERINÄR
ETERINÄR

ELÄINLÄÄKÄRI • VETERINÄR
INNE
ANNE
NIEMI
NIEMI
ELÄINLÄÄKÄRI
SANDASVÄGEN
19
SANDASVÄGEN
19

SANDASVÄGEN 19
VETERINÄR
66600
VÖYRI
Anne Niemi
0400-166
325
66600
VÖYRI
66600
VÖYRI
0400-166325 Sandasvägen 19, 66600 VÖYRI
00-166325
ANNE NIEMI
SANDASVÄGEN 19
SANDASVÄGEN
66600 VÖYRI
NDASVÄGEN
19 19
0400-166325
66600
VÖYRI
19
600
VÖYRI
SANDASVÄGEN 19
66600 VÖYRI

AVFALLSSERVICE

ÖPPET:
vard. 9–18

AUKTORISERAD
STENA-MOTTAGNINGSPUNKT

●
●
●

●
Tömning av
slambrunnar
●
Torravfall
●
Spannmåls och
kalktransporter

Skrotningsintyg
Utbytesflak
Byggbaracker,
förråd och
bajamajor

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

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

050-554 9171
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Hiihtolomaviikon ohjelma
roa. Ilmoittaudu viimeistään 20.2.2017. Kysymyksiä? Ilmoittaudu rohkeasti osoitteeseen
william.ronn@fs4h.fi tai soita 050-4346040!
z Ratagolf klo 15–18 Lotlaxin sisäradalla.
Lotlaxareena pimennetään klo 18 jälkeen ja
pelaamme hämärässä Glow-minigolfia savun ja musiikin tunnelmissa klo 20 saakka.
Lapset ja oppilaat 3,-/ Aikuiset 5,-, myös
tarjoilua. Drop in. Järj. Norrvalla Minigolf rf .
z ”Liikunnan riemua urheiluhallilla” klo
17–19 Norrvallassa. Hinta: 1 lippu/perhe (8
euroa niiltä, joilla ei ole sarjalippua). Kaikki
lapset vanhemman/muun aikuisen seurassa
ovat lämpimästi tervetulleita juoksemaan ja
touhuamaan suuressa urheiluhallissa. Mattoja, palloja ym. välineitä esillä käytettävissä. Järj. Folkhälsan Utbildning.

psis tarjoaa hauskanpitoa perheen nuorimmille.

Maksamaan tanssilavalla 26.2. klo 12–15.
Lajit sään mukaan. Makkaran grillausta.
Tarkista epävarman säätilan vuoksi ajantasaiset tiedot ennen tapahtumaa Kärklax uf:n
facebook-sivulta tai tapahtumakalenterista
http://www.vora.fi. Järj. Kärklax uf ja Kvarkens naturskola
z Jääpäivä klo 14–16 Oravaistenlahdella.
Laskiaissunnuntain kunniaksi luistelemme, leikimme ja vietämme yhdessä ulkoilupäivää. Tapahtuma on maksuton. Ota
mukaan pulkka, luistimet ja lämmintä mehua, jos haluat. Tapahtuma on avoin kaikille
kiinnostuneille iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Säävaraus. Fjärdens kaffestuga/
Oravaisten kahvitupa järjestää tarjoilun.
Katso lisätiedot heidän kotisivuiltaan. Järj.
Tallkottenin vanhempainryhmä.
MAANANTAI 27. HELMIKUUTA
z Hiihtolomaleiri 27.–28.2. Vöyrin seurakuntatalolla 8–12-vuotiaille. Lisätietoa ja
ilmoittautumiset, Catarina Lindgren, puh.
050-3492840 ennen 20.2. tai verkossa osoitteessa http://www.slef.fi/sportlovslager/.
Leiri alkaa 27.2. klo 10.
z Yleisurheiluiltapäivä klo 15–17 Vöyrin
vanhassa lukiossa. Huomio kaikki yleisurheilusta kiinnostuneet 7–15-vuotiaat. Juoksemme, hypimme ja heitämme. Iltapäivän päätteeksi välipala ja tietoa harjoittelutoiminnasta ja tulevista harjoitusleireistä. Ilmoittaudu mielellään etukäteen viimeistään
24.2. Järjestäjä: IF VOM friidrott.
TIISTAI 28. HELMIKUUTA
z Pomppulinnamaa Hopsis klo 12–16 Maksamaan urheilutalolla, Maxmovägen 340,

tarkoitettu 3–12-vuotiaille. Pääsymaksu
8 euroa/hlö, hyppiä saa niin kauan kuin
jaksaa. Vanhemmille ilmainen sisäänpääsy.
Myynnissä kahvia, mehua ja pullaa. Järj.
Hopsis ja Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto.
z Kivaa suksilla hiihtokeskuksessa klo
12–14.Tule kokeilemaan kaikkea kivaa, mitä
voi tehdä sukset jalassa; pelata suksibandya, elefanttijalkapalloa ja ultimatea ym.
Ohjelma päätetään lopullisesti lumitilanteen mukaan, tarkasta ennen tapahtumaa
http://www.voraif.fi/skidning. Iltapäivän
päätteeksi makkaran grillausta. Järj. Vörå IF.
z Mäkihyppykoulu vasta-alkajille Vöyrin
hiihtokeskuksessa klo 18.30. Kaikki mukaan
kokeilemaan, hyppäämme vasta-alkajien
mäestä laskettelusuksilla. Info: Ulf Nyman,
puh. 050-3841433. Järj. Vörå IF
z Elokuva klo 18 Norrvallan auditoriossa.
Esitetään elokuva Vaiana. Ikäraja 7 v. Liput:
8 euroa/hlö. Elsan kahvila myy popcornia,
limsaa ym. Järj. Folkhälsan Utbildning.
KESKIVIIKKO 1. MAALISKUUTA
z Ampumahiihtoa klo 12 Vöyrin hiihtokeskuksessa. Tule kokeilemaan ja ota aikuinen mielellään mukaan! Voit tulla suksien
kanssa tai ilman! Lisätietoa http://www.
voraif.fi/skidning Järj. Vörå IF
z 4H:n hiihtolomaleiri 1.–3.3. Rökiön
koulussa. Hauska, urheilupainotteinen
leiri 4.–6. luokkalaisille.Uintia, laskettelua,
keilailua, ruoanlaittoa, Goal Mapping, disko
ja paljon muuta kivaa. Tule mukaan viettämään pari hauskaa ja opettavaista päivää
mukavien ohjaajien ja leirilaisten kanssa!
Hinta 65 euroa, seuraavat lapset 40 euroa,
ei-jäsenet 75 euroa, seuraavat lapset 45 eu-
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TORSTAI 2. MAALISKUUTA
z Pomppulinnamaa Hopsis klo 12–16 Oravaisten centrumskolanissa 3–12-vuotiaille.
Kuusi erilaista pomppulinnaa. Perheen
pienimmät pääsevät tutustumaan Merirosvojen maahan, ihastelemaan ilmassa
leijuvia palloja tai narramaan maalivahtia
puhallettavassa maalissa! Paikalla on myös
Dino-jättiliukurata, suosikki Rock-n-Roll ja
sumopainia! Pääsymaksu 10 euroa/hlö, hyppiä saa niin kauan kuin jaksaa. Vanhemmille ilmainen sisäänpääsy. Myynnissä kahvia,
mehua ja pullaa. Järj. Hopsis
z Minidisko klo 18–20 alle kouluikäisille
ja 1.–2. luokkalaisille Kärklaxin nuorisoseurantalolla, Kärklaxvägen 251. Tanssia,
musiikkia, pikkupurtavaa, piirustusnurkka
ym. Yritämme järjestää myös kasvomaalausta. Pääsymaksu 3 euroa/hlö, sisältää pillimehun ja pikkupurtavaa. Kahvia aikuisille.
Järj. Kärklax uf
z Mäkihyppykoulu vasta-alkajille Vöyrin
hiihtokeskuksessa klo 18.30. Kaikki mukaan
kokeilemaan, hyppäämme vasta-alkajien
mäestä laskettelusuksilla. Järj. Vörå IF
PERJANTAI 3. MAALISKUUTA
z Hiihtolomaelokuva Årvasgårdenissa, Slagfältsvägen 20. Klo 18.00 esitetään menestyselokuva ”101-vuotias joka jätti laskun maksamatta ja katosi”. Suositusikäraja 11 v. Suomenkielinen teksti. Pääsymaksu: 10 euroa/
hlö. Karkki-, limsa- ja kahvinmyyntiä ennen
esitystä ja tauon aikana. Järj. Oravais uf
LAUANTAI 4. MAALISKUUTA
z Liikunta- ja historiapäivä Oravaisissa
n. klo 11–14.Tule mukaan toisenlaiseen
päivään, jolloin taistelemme, kilpailemme,
leikimme, saamme elämyksiä ja tietoa yhdessä. Kuljemme sodan jälkiä! Aloitamme
päivän taistelutantereen, Wilhelm von
Schwerinin sillan ja Oravaistenlahden alueella ja saamme varusteet, jotka auttavat
siirtymään 100 vuotta ajassa taaksepäin.
Hiihdämme, kävelemme, juoksemme Furiirin puustellille. Siellä meille tarjotaan lohikeittoa, pannukakkua ja kahvia. Sen jälkeen
seuraa ”Taistelu tantereella”. Leikkimielisiä,
kaikille sopivia kilpailuja. Tapahtuma sovitetaan niin, että se käy lapsille, nuorille, aikuisille ja ikääntyville. Toteutetaan yhteistyössä Oravaisten historiayhdistyksen kanssa.
Katso OIF:n kotisivuilta tarkat ajat ja tiedot.
Ilmoittautuminen viimeistään 2.3. osoitteeseen osterberg.lena@gmail.com. Osallistumismaksu 5 euroa/lapset ja nuoret, 10 euroa

aikuiset. Järj. OIF, hiihtojaosto
z ”Så minns vi Elvis” klo 19 Norrvallassa.
Tule viettämään unohtumaton ilta Henrik
Åbergin ja Jerry ”Lee” Carlsonin seurassa.
Show on kaksinäytöksinen, á 45 min. Väliajalla myynnissä kahvia. Ovet avataan klo
18.30. Liput: 28,50 euroa (sis. palv.maksun),
http://www.netticket.fi.
VÖYRIN HIIHTOKESKUS
z Laskettelumäki avoinna päivittäin klo
11–17.Tarjoilua hiihtomajalla päivittäin klo
12–17.
z Hiihtoladut kunnossa! Hiihtolomasta
lähtien ilmainen hiihto (25.2.–)
z Laskettelukoulu järjestetään ilmoittaumisten mukaan, ilmoittautumiset osoitteeseen VIFslalom@gmail.com. Otamme
yhteyttä ja sovimme ajankohdan. Hinta: 20
euroa 1½ tuntia. Järj. Vörå IF slalom
z Hiihtosuunnistus.
Hiihtokeskuksen
ympärille on tehty hiihtosuunnistusrata.
Karttoja saa hiihtomajalta, hinta 2 euroa/
kpl. Karttatelineitä lainattavana. Järj. VIF
Motion
MUUTA
z Tietokilpailu, aiheena Risto Räppääjä,
kaikissa kirjastoissa koko hiihtolomaviikon.
Tietokilpailu myös ruotsiksi. Saat mielellään
osallistua molempiin tietokilpailuihin.
z Otatko vastaa lukuhaasteen #vöråläser?
Tietoa lukuhaasteesta ja kirjaston aukioloajoista löytyy verkko-osoitteesta www.fredrikabiblioteken.fi.
z Uimahalli avoinna ma–pe klo 17–20. Alle
18-vuotiaat lapset ja nuoret uivat ilmaiseksi.
z Norrvallan kuntosali avoinna joka päivä
klo 8–21.
z Wiking Bowling avoinna ma–pe: Hiihtoloman keilailua klo 14–17.1,20 euroa per sarja
lapsilta, 2 euroa per sarja aikuisilta.
zHiihtolomamatkat. Ingves & Svanbäck järjestää: Laskettelumatkat Vuokattiin 28.2. ja 4.3.
Hinta: 7–12-vuotiaat 70 euroa, yli 12-vuotiaat
75 euroa, sisältää hissikortin (klo 12–19). Ilmoittaudu viimeistään 3 päivää ennen lähtöä.
Shopping-matkat Uumajaan 2.3. ja 4.3. Hinta:
6–17-vuotiaat 39 euroa, aikuiset 49 euroa. Ilmoittaudu viimeistään 2 viikkoa ennen lähtöä.
Lisätietoa verkkosivuilla www.ingsva.fi.
z Työrinki toimii ympäri vuoden. Puh. 063821 671 tai sähköpostiosoite arbetspoolen@
vora.fi. Lisätietoa verkkosivuilla www.vora.
fi/ko-kulttuuri-ja-vapaa-aika/työrinki/
z Huolia, ongelmia, mietteitä tai kysymyksiä? Decibel auttaa myös hiihtolomalla! Lähetä kysymyksesi kaksikieliseen www.
decibel.fi nuorisoportaaliin, joka on suunnattu 13–25-vuotiaille pohjalaisnuorille.
TIISTAI 7 MAALISKUUTA
z Uutta Suomessa! Tule tutustamaan lumiluisteluun ja testaamaan luistimia Vöyrin hiihtokeskuksessa. Mukana on myös
PANDA maskotti joka laskettelee porukan
mukana rinteessä.

Koko ohjelma on luettavissa myös verkossa
osoitteessa http://www.vora.fi/ko-kulttuuri-ja-vapaa-aika/tapahtumat/ Mahdolliset
muutokset ohjelmaan Facebookissa; Vöyrin
hiihtokeskuksen tai Vöyrin kulttuurin ja
vapaa-ajan sivuilla.

Nu stänger vi kölden och
blåsten på utsidan med

FÖRMÅNLIGA PVC ELLER
PIHLA KVALITETSFÖNSTER
OCH DÖRRAR FÖR ALLA
BEHOV
Vid behov även mätning
på plats och montering.

ÖPPET KL. 11–17.00

Från oss uterum, inglasningar
och garagedörrar!

Karlebyvägen 115, Oravais - tfn 0400 340 093
Vasa - tfn 040 767 0049 www.exellent.fi
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Niklas Svartbäck och Victor Ohlis fortsätter sina diskussioner på bastulaven även detta år.

Revyn sätter igång hjärnce
Vörårevyn satsar på
hög igenkänningsfaktor
genom att ta det globala
och göra det lokalt.
– Vi utlovar rejält med skratt
och sketcher baserade på
händelser som alla kan känna igen. Vi baserar dem på
sådant som hänt ute i världen
men också på lokala händelser som nått över nyhetströskeln. Klart att vi baserar vissa
karaktärer på vissa människor, men inte så att det är
klart vem det är, säger Victor
Ohlis, som varit med i revyn
så många år att han tappat
räkningen.
Revyteamet skriver till-

z Årets revyteam
• Regissör: Bibi Kiikka.
• Aktörer: Niklas Svartbäck,
Victor Ohlis, Markus Påhls,
Fanny Hästbacka, Heidi
Ström, och Victor Båsk.
• Ljus och ljud: Jakob Jakas,
Lucas Nymark, Johnny
Dahlin, Joakim Engstrand,
Emelie Pada, Stanisslav

Skorokhdo och Jonatan
Engstrand.
• Inhoppare: Alexander
Jakas, Axel Nyqvist, Nyqvist
Emil och Jonatan Nyman.
• Biljettförsäljning: Mika
Hautamäki, Jessica Kattil,
Jimmy Björklund, Markus
Markkula, Antti Havulehto,

Johanna Stålnacke, Antti
Havulehto och Jens Staffans.
• Servering: Jonas Hautanen, Kaj Svartbäck, Gunilla
Viklund, Alexandra Pantolin,
Jessica Klockars, Gunilla
Heikkilä, Rebecca Härtull
och Carita Ohlis.

sammans de olika sketcherna som de uppträder med. De
är det minsta antalet aktörer
på tio år.
Sammanlagt är det sju aktörer som står på scen och

desto flera bakom scen som
hjälper till. Förr var det vanligare att utomstående skickade in texter men i år har de
skrivit allt själva.
– Jag vet inte om det är nå-

got bra eller något dåligt. Det
går förstås mycket energi till
att tänka ihop allt från pappret till utförandet. Men vi får
i alla fall se vad som funkar
eller inte från början. Vi läm-

nar plats åt fria idéer, säger
Niklas Svartbäck, aktör i revyn.
Några av de teman som är
med i årets uppsättning av
Vörå UF:s revy Pakko
På är Pokemon GO och
jouren på Vasa Centralsjukhus. Allting är gjort med en
gnutta Vörå. Även teman
som Finlands 100-års jubileum är inkluderat.
Men vissa teman tycker
Svartbäck nästan är uttjatade.
– Vi övervägde att göra någon sketch med någon lokal
politiker som Donald Trump.
Vi är inte säkra på om det

skulle funka eller inte, säger
Svartbäck.
Det som utlovas med årets
revy är att det kommer vara
löst och ledigt, med sketcher
som får hjärnan att tänka till.
– Vi har skrivit skämten
så att det går att tolka på två
sätt. Det som kan tolkas som
ett under bältet -skämt kan
också tolkas på andra sätt. Vi
vill lite leka med publikens
tankar. Vi säger inte något
rakt ut, sedan får fantasin
göra resten av jobbet, säger
Ohlis.
Man utlovar även lite musik.
– Vi är flera duktiga musikintresserade bland aktörer-
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Vörå samgymnasiums 50 års jubileumsfest hölls i campus norrvallas idrottshallfestsal 14 december 2016.

foto: anne Häggblom

Vörå samgymnasium
firade 50 med musik
När Vörå samgymnasium
fyllde ett halvt sekel fick
deltagarna uppleva musik, nostalgi och gamla
historier.

Aktörerna har arbetat flera
år tillsammans och har således hittat sin egen jargong.
När Svartbäck och Ohlis
inledde sin revykarriär vid
millennieskiftet gjordes på
samma gång en ändring i humorn. Förr var den röda tråden mera lokal. I dagens läge
är revyn skriven med alla i
åtanke.
– Det nya och unga gänget
som gjorde debut då bidrog
till förändringarna. Vi vill att
alla oberoende om de kommer från Vörå eller Helsing-

Felix RantschukoFF

Karlsson som var en av de
första eleverna i gymnasiets
historia berättade om hur det
var att studera när gymnasiet
var i sin linda. När ordet var
fritt gav den tidigare rektorn
Allan Virtanen sina hälsningar också.
Felix RantschukoFF

Byggmaskinuthyrning
Ring på förhand!
AB

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

kören under ledning av musiklärare anna-stina strand ackompanjerades av andrea lilja siben tran och David nygård.
foto: anne Häggblom

le
va
al

17

Lava på gården
Alltid öppet

t

Mottagning av
rivningsvirke
un

fors har roligt. Om man förstår dialekten så förstår man
även humorn, säger Ohlis.
En nyhet när det kommer
till lokalen är att man gjort en
renovering av invalidtoaletten.
– Vi är kanske Österbottens första förening med en
fullt utrustad invalidtoalett.
Vi har till och med ett snöre
man kan rycka i vid nödfall.
När vi vistas så mycket som
vi gör i lokalen så måste vi
ta hand om den, säger Bibi
Kiikka, aktör.
Pakko På har premiär den
11:e mars.

net och hur det vore att leva
utan dessa i dagens värld.
Ingvald Back den forne direktionsordföranden gav en
historisk överblick av gymnasiet. Man ordnade även ett
intervjutillfälle där radioprofilen Pia Lagus intervjuade
tidigare studenter. Ingrid

mm

na. Vi har en bra blandning
av genrer, säger Fanny Hästbacka, aktör.

och diskussionerna lästes
upp.
Övriga som talade var
bland annat Henrik Grind,
en geolog i dagens läge och
student från gymnasiet. Han
visade bilder han tagit från
världens hörn och reflekterade lite över Facebook, inter-

20

ellerna

tidigare studenter bjöd på intressanta berättelser då forne studenten och radioprataren Pia
lagus intervjuade.
foto: anne Häggblom

Ko

foto: Privat

Det gick riktigt bra och alla
verkade nöjda med programmen. Många hade mycket att
dela med sig och allting löpte
på fint, säger Nina Karl-Nygård, rektor på gymnasiet.
På programmet stod flera
musikaliska uppträdanden.
Anastasiia Galchenko spelade piano, en kör uppträdde
under ledning av musikläraren Anna-Stina Strand och
de ackompanjerades av Andrea Lilja Siben Tran och David Nygård. Lars Engstrand
bjöd också på ett violinsolo.
Inför firandet hade man
startat en facebookgrupp där
medlemmarna fick dela med
sig av sina minnen och historier. I gruppen, som samlade
hundratals medlemmar, hade
tidigare elever laddat upp bilder på hurudana traditioner
de hade förr i gymnasiet.
Man hade även tre programpunkter spridda över
dagen där de olika inläggen

Bästa kommunalvalskandidat!

vI KAN GÖRA
DIN effeKtIvA
vAlANNoNs!
Ta kontakt med
Per-Olof Sten
tel. 050-520 5390
senast 15.3.

KBL
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Att våga
visa sig
utan
smink
Wilma Saari, 15 år, från
Oravais publicerade en
bild på sig själv utan
smink på det sociala
mediet Instagram. I
bildtexten som hittas på
Wilmas instagramkonto
wilmaasaa uppmanade
hon alla att våga visa
sig utan smink. Inlägget
spred sig snabbt och hon
fick många positiva svar.
Om du öppnar en modetidning eller scrollar genom en
tonårings
instagramflöde
märker du snabbt att fokusen
ligger till största delen på utseendet. Sminket är massivt
och helt perfekt.
Majoriteten av alla tjejerna
på bilderna har lösögonfransar, perfekta kindben, så naturligt snygga ögonbryn som
möjligt och glittrande ögon.
Till sist har du blivit så van
vid att se detta att du börjar
tro på att alla ska se ut så.
Wilma Saari är en av många
som känner sig väldigt obekväm och till och med ful
osminkad.
Under den tiden när det var
som värst sov hon med smink
på sig, för att sedan morgonen därpå bara sminka på ett
nytt lager. Hon säger att det
kändes som ett måste att bära
smink för att våga visa sig på
offentliga platser, för annars
passar man inte in. Idag har
hon börjat acceptera sig själv
utan smink, men det finns
ännu dagar då hon verkligen
inte trivs osminkad.
– Jag har alltid använt
mycket smink ända sedan
början och då är det otroligt
svårt att gå över till att inte
använda smink alls. I hela åttan bar jag smink precis varje
dag och en dag i nian när jag
kom till skolan osminkad för
första gången tittade alla på
mig och de reagerade väldigt
tydligt på att jag inte hade
sminkat mig den dagen. De
sa inget fult, men reaktionerna påminde mig om att
jag var osminkad vilket fick
mig att känna mig ännu obekvämare.
Att våga visa sig utan

smink sitter mycket i självförtroendet och en person
med dåligt självförtroende
får så mycket större press angående att vara osminkad än
en person med bra självförtroende. Wilma berättar att
hon har själv väldigt dåligt
självförtroende, får ångest
väldigt lätt och mår annars
dåligt och det påverkar henne väldigt mycket i just det
här ämnet.
Anledningen till att Wilma
valde att publicera inlägget
är att hon vill inspirera andra till att våga visa sig utan
smink och så att de inte ska
behöva må lika dåligt över
det som hon gjorde. Efter att
Wilma hade publicerat inlägget tog många andra också
upp ämnet och publicerade
en likadan bild på sig själva.
Det tycker Wilma är väldigt bra, och hon hoppas att
ännu fler ska våga ta steget
och visa sig utan smink. Wilma säger också att om man
tar med sig kompisarna i det
här så är man ju inte ensam
och då kan man stärka och
stötta varandra. Hon tycker
även att tidningar och sociala
medier kunde dra ner på alla
artiklar om hur du borde se
ut och i stället ersätta dem
med artiklar som säger att
man ska kunna känna sig bekväm utan smink.
Om du vill men inte vågar
visa dig utan smink tipsar
Wilma att du för det första
ska försöka att inte bry dig
om vad andra säger eller
tycker.
– Du ska titta på dig själv
i spegeln och säga att du är
fin som du är och att det här
är vad som gör mig till mig,
smink är bara något jag lägger på men det är så här jag
faktiskt ser ut, säger Wilma.
Sedan påminner Wilma
om att ingen är ensam om det
här utan det finns så många
fler som tycker precis samma
som du själv, så det finns inget att vara rädd för. Smink behöver inte bara vara negativt
utan det finns positiva saker
med det också.
– Jag tycker till exempel att

Den osminkade bilden Wilma saari publicerade på instagram.

Wilma saari med smink (bilden ovanför och till höger).
foto: Jenny granfors

det är väldigt roligt att sminka
sig. Det är roligt för en själv
om man har lyckats med en
bra sminkning och då känner
man sig stolt och fin. Det negativa är ju då att smink kan
användas för att känna sig
bekväm med sig själv, vilket
är absolut fel. Och desto mer
man använder smink desto
osäkrare blir man på sig själv,
säger Wilma.
Wilma ser positivt på framtiden. Hon hoppas att det i
framtiden är färre människor

som mår dåligt över det här
och att trenden då är att vara
osminkad, i stället för den
trend vi ser just nu.
Dagens trend är att man
ska ha så mycket smink som
möjligt och till exempel ha
perfekta ögonbryn. Det är
inget fel med att få sova lite
längre på morgnarna heller, i
stället för att stiga upp tidigt
för att sminka sig.
TexT av Jenny Granfors
och Linnéa ManniL.

foto: Wilma saari
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VÖRÅ CITY GRILL
-den mångsidiga..
• husmanskost lunch vardagar.
• beställ hemkörning centrum
-kan faktureras/mån.
• förutom ”vanlig” grillmat äv hälsosammare alt., mycket hemlagat
• pizza fre-sö
• catering service
• beställ skinkpaj,
smörgåstårta etc.
• fullständig veikkaus
• hemlagad senap säljes
Tfn 050-562 3060

annika Åkers och Victor ohlis tror att Vörå läser-utmaningen kan uppmuntra såväl vuxna som barn att läsa olika slags böcker.
Barnen elvira och Walter ohlis njuter av att föräldrarna läser högt för dem varje kväll.
foto: Hanna Kleemola

Annikas tips startade
utmaning på biblioteket

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

	
  

Läsutmaningarna är inne.
I januari kontaktade Annika Åkers Vörå bibliotek
och berättade om en
intressant läsutmaning
hon hittat på nätet.

Åkers känner att hon som
läsare har fastnat på deckare.
– Utmaningen ger möjligheter till variation. På listan
finns det någonting för var
och en, säger hon.

– Personalen nappade genast
på idén, säger hon glatt.
Biblioteket startade en
egen läsutmaning som heter
Vörå läser. Syftet är att ge
deltagarna lästips och hjälpa
dem hitta olika slags böcker.
Man kan till exempel läsa
en bok vars titel innehåller
ett klockslag eller en bok
som man borde ha läst i skolan men inte läste. För barn
och ungdomar finns en egen
utmaningslista. Barnen kan
till exempel välja en bok om
vänskap eller en bok med fin
omslagsbild.

Annika Åkers jobbar som
speciallärare och föreståndare vid Kimo skola. Hennes man Victor Ohlis är
verksamhetsutvecklare på
Folkhälsan utbildning. Paret
har två barn. Walter Ohlis är
sex år och Elvira Ohlis två år
gammal.
– Jag läser numera nästan
bara för barnen, men jag har
nog läst deckare av Camilla
Läckberg och Lars Kepler.
Jag har köpt en hel del självbiografier som jag tyvärr inte
hunnit läsa, säger Victor Ohlis.

Han kan tänka sig att ta
emot utmaningen.
– Jag kunde läsa en bok
som berättar om Finlands
historia. Det är ju Finlands
100-års jubileum i år så kanske borde man fräscha upp
minnet.
Som
småbarnsmamma
hinner Åkers inte läsa lika
mycket som tidigare. Dels
därför lyssnar hon på ljudböcker när hon åker till och
från jobbet.
– Just nu lyssnar jag på
Ninni Schulmans Vår egen
lilla hemlighet. Schulmans
kriminalböcker är så bra att
jag måste läsa dem alla på
raken.
Victor Ohlis och Annika
Åkers anser att det är nyttigt
att läsa högt för barnen.
– Barnens ordförråd växer,

koncentrationen förbättras
och fantasin utvecklas. Dessutom är det viktigt att göra
saker och ting tillsammans.
Åkers besöker biblioteket
regelbundet med barnen.
Hon är glad att biblioteket
har börjat göra sagopåsar
som förskoleeleverna kan
låna från daghemmet. Elvira gillar Bamse-, Frost- och
Bolibompa-böcker. Särskilt
mycket tycker hon om boken
där Bolibompadraken går till
tandläkaren.
Till Walters favoriter hör
Håkan Bråkan.
– I Håkan Bråkans skojbok slår Håkan hål i väggen
med hammaren, gör upp en
lägereld i trädgården och blir
lucia, berättar Walter.
Hanna Kleemola

#vöråläser2017
Vem som helst får delta
i Vörå kommunbiblioteks
läsutmaning.
Syftet är att utgående från
listan med 50 utmaningar
hitta och läsa böcker som
uppfyller
utmaningarna.
Exempelvis: Läs en bok som
utspelar sig 1917.
Utmaningen är inte en
tävling utan alla deltar på
sitt sätt.
Huvudsaken är att man
får inspiration att läsa.
Om man vill kan man
diskutera böckerna i Facebookgruppen Vörå läser.
Läsutmaningen kan hämtas från biblioteken i Vörå
eller från www.fredrikabiblioteken.fi till sektionen
Vörå. Där finns också mer
information.
Det finns en skild läsutmaning för barn. Alla som

Christina Doktar tipsar i Facebookgruppen Vörå läser om
Ulla-lena lundbergs bok Is som utspelar sig i den yttre skärgården. Doktar säger att vädret och årstidernas växlingar har
stor makt över människorna där ute.
foto: Hanna Kleemola

delar med sig av boktips är
i slutet av året med i ett lotteri. Tagga gärna #vöråläser2017.

Vöyri lukee
z Kuka tahansa voi osallistua Vöyrin kunnankirjaston lukuhaasteeseen.

Haastelistassa on kaikkiaan
50 kohtaa. Tarkoituksena
on löytää ja lukea kohtiin
sopivia kirjoja. Esimerkiksi:
Lue vuoteen 1917 ajoittuva
kirja.
Haaste ei ole kilpailu,
vaan jokainen voi osallistua
omalla tavallaan.
Pääasia on saada intoa lukemiseen.
Halutessaan voi keskustella kirjoista Vörå läser -Facebook- ryhmässä.
Lukuhaasteen saa Vöyrin
kirjastoista tai osoitteesta
www.fredrikakirjastot.fi
-&gt; Vöyri.
Kirjastoista ja verkkosivuilta saa myös lisätietoa.
Lapsille on oma lukuhaaste.
Kaikki lukuvinkkejä antaneet osallistuvat vuoden
lopussa arvontaan. Taggaa
#vöråläser2017.
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z Betraktelsen

Såningsmannen
z En av Jesu mest kända liknelser handlar om en såningsman
som gick ut för att så. I sin liknelse tar Jesus oss med till en
kuperad, ställvis stenig åker någonstans i Galiléen. Den tiden
var det inte något maskinellt jordbruk och jordmånen kunde
vara besvärlig och klimatet nyckfullt. Tvärs över åkern i liknelsen letade sig en tilltrampad gångstig, en genväg över den
obrukade åkern. Såningsmannen lät utsädet falla också på
gångstigen för på Jesu tid plöjde man ner utsädet efter avslutat
såningsarbete.
Det gick ett par veckor, på den förra gångstigen sprack ingenting, fåglarna hann före. I den tunna solvarma jordskorpan
ovanpå klipphällen sprack säden fort men förtvinade lika fort
när sommarhettan satte in. På andra delar av åkern tog ogräset överhanden, de taggiga törnena förkvävde den spirande
brodden. Men på åkern fanns det också den goda jorden, där
växte säden hög och frodig och avkastade riklig skörd.
Med sin liknelse säga oss tre saker. För det första: Såningsmannen är Jesus själv och i hans efterföljd alla Guds Ords
förkunnare.
För det andra: Utsädet som sås ut är Guds ord. Förkunnarens, såningsmannens uppgift är att så ut Ordets säd. Guds
ord är ett slösande rikt utsäde som kan ge ända upp till hundrafaldig skörd!
Varför blir det då så ofta missväxt?
Jesus uppmanar oss för det tredje att granska jordmånen.
Hur är det med den? Den jordmån där Ordets utsäde skall
få rotfäste är människohjärtat. Nu är det inte så att endel har
mer mottagliga hjärtan än andra. I stället är varje människohjärta ett hjärta av sten när det gäller att ta emot Guds ord och
låta det få bära frukt.
Jesus nämner i sin liknelse tre exempel på missväxt. Jesus
nämner först vägens människor. Det är människor som slår
ifrån sig Guds ord. De avvisar Guds Ord så att det aldrig får en
chans att rota sig i hjärtat.
Jesus talar också om klippgrundens människor. Där har det
värsta motståndet brutits ner men sedan händer någonting.
Det kommer motgångar, det är inte så lätt att vara kristen och
man kan få mothugg. ”I frestelsens stund avfaller de”, säger
Jesus.
Jesus talar också om törnbuskaget som förkväver Ordet.
Här är det andra faror, omsorger, bekymmer, jakt efter nöjen
och pengar, karriärsjuka och statusjakt som till sist suger musten ur kristenlivet. Rikedomens omsorger och njutandet av
livets goda förkväver kristenlivet.
Såhär är det med oss människor. Ingen av oss är av naturen
det vi borde vara; den goda jorden. Men får Gud genom sitt
Ord utföra sitt verk med oss så kan det hårdaste stenhjärta
bli förvandlat till god och mottaglig jordmån. Ty ”Guds ord
är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd,
och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg
och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt o tankar”
(Hebr. 4:12). Och när Guds ord får rotfäste i ett människohjärta då bär också Ordet frukt, t.o.m. riklig frukt.
Därför skall vi lyssna till Ordet, ta vara på det och bevara det
i våra hjärtan så att det kan bära frukt, till välsignelse för oss
själva och för våra medmänniskor!
Tomas KlemeTs

dukning inför kvällen och suvi mäntylä som gjort arbetet betraktar resultatet.

Lördagssällskapet återupplivat
vid Fänrik Ståls Center
Ett 30-tal gäster fick i lördags en unik upplevelse
både för kropp och själ
i äkta Runebergsanda.
Oravais historiska förening inbjöd i samarbete
med Restaurang Ädelbragd till en kulinarisk
historisk resa tillbaka till
1800-tales mitt.

Det är frågan om en unik
smakupplevelse. Restaurang
Ädelbragd och krögarparet
Kenny Sundqvist och Suvi
Mäntylä har på detta sätt
återigen skapat något för
den som vill ha god mat och
kultur av det mer speciella
slaget.

Det legendariska Lördagssällskapet samlades 1830-37 i
Helsingfors för att diskutera
litteratur och så småningom
även politik i allmänhet och
skapandet av nationen Finland i synnerhet.
Diskussionerna
leddes
bland annat av Johan Nervander och Johan Ludvig Runeberg. Ur sällskapet föddes
så småningom finska litteratursällskapet.

matts norrgård blev vinnare av lusthuset som oravais lions
Club byggt och lottat ut. Här överräcker lions President Torbjörn Backlund lusthuset åt familjen norrgård.

Lionsvinnare på bild
z I novembernumret av
Kommunbladet publicerades en notis om vinnarna av
Lions lusthus. Olyckligtvis
hade bilden fallit bort så här
kommer bilden med tillhörande text.
Lördagen den 8.10 överlämnade Lions Club i Oravais ett Lusthus som Lions
bröderna tillverkat.
Bygget har utförts under
ledning av självaste, lions

presidenten, Torbjörn Backlund, 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 kilometer. Tom Forslund fick fara till
Hemavan fjällen en vecka.
Dessutom fanns det många
andra vinnare som deltog i
utlottningen.

foto: LiLian Pettersson-smeds

Oravais historiska förening
vill nu återuppliva stämningen och diskussonslystnaden från 1800-talets mitt. I
lördags premiärstartades det
som på sikt kommer att bli ett
återkommande evenemang.
Kvällen inleddes med en
kort tillbakablick på vad Lördagssällskapet en gång var
av historikern och docenten
Henry Nygård.
Middagsgästerna fick sedan njuta av en middag bestående av inte mindre än
sex olika rätter sammansatt
av experten på historisk mat
mamsell Kristina Steen.
Middagens meny är inspirerad av Runebergs dikt Sandels som inleds med strofen:
”Sandels han satt i Pardala
by, Åt frukost i allsköns ro”

mamsell steen läser ur en gammal kokbok.
foto: margitha sundström

hämtad från Fänrik Ståls
Sägner.
Rätterna bygger på den
store skaldens fru Fredrika
Runebergs samtida recept
som finns nedtecknad i en
kokbok. De olika rätterna
varvades med tidstypiska

viner och tog gästerna kulinariskt tillbaka i tiden. Vad
sägs om Madeira till lax och
gädda – inte vad vi förväntar
oss i dag. I övrigt passerade
aladåb, kalvkotlett, potatis
sufflé och körsbärssoppa
tallrikarna.

Furirsbostället ger en inramning som knappast går
att hitta på någon annan
plats. Det är viktigt att vi moderna människor då och då
får perspektiv på vår tillvaro.
En tidsresa är ett bra sätt att
åstadkomma detta.
Middagen i lördags kompletterades med inträngande
kommentarer till maten från
mamsell Steen och varvades
med tidstypisk skönsång av
Emilia Backman ackompanjerad av Joel Svenfelt. Men
det var inte nog med det.
Lördagssällskapets diskussionstradition upprätthölls
genom inlägg av kvällens
konferencier Göran Backman och professorn i historia
Martin Hårdstedt.
Den senare diskuterade
frågan om vad Finland mot
bakgrund av 100-årsfirandet
av Finlands självständighet
skulle kunna vara. Hur såg
framtiden ut för den finlandssvenska minoriteten 1917 och
hur ser den ut idag 2017?
Diskussionerna klingade
sakta ut i vintermörkret som
avrundades med kaffe och
äppelkaka à la Fredrika Runeberg.
En kväll att sent glömmas!
lilian PeTTersson-smeds
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Sommarjobb
Sommarjobb vid Vörå kommun kan sökas via
Kuntarekry.fi.
Äldreomsorgen (arbetsnyckel 123342)
senast 28.2.2017 kl. 15.00.
Flyktingbyrån (arbetsnyckel 125711)
senast 1.3.2017 kl. 15.00.
Tekniska avdelningen (arbetsnyckel 127791)
senast 15.3.2017 kl. 16.00.
www.vora.fi

Kesätyöpaikkoja
Vöyrin kunnan kesätyöpaikat ovat haettavissa
Kuntarekry.fi:n kautta.
Vanhustenhuolto (työavain 123342)
viimeistään 28.2.2017 klo 15.00.
Pakolaistoimisto (työavain 125711)
viimeistään 1.3.2017 klo 15.00.
Tekninen osasto (työavain 127791)
viimeistään 15.3.2017 klo 16.00.
www.voyri.fi

Sandra nygård, Roland engström och amanda Björklund är några av aktörerna i årets revy.

foto: daniel bärg

Hundra år passerar revy i Årvasgården
Årets Byarevy är av det
lite ovanligare slaget.
Den utgår från Alfred
Backas bok med nästan samma namn men
det mesta som görs
på scenen är nytt och
formar sig till ett album
med levande bilder av en
hundraåring.
Det är ironi och satir, vilket
det är viktigt att komma ihåg
när känsliga ämnen behandlas, som krigen och mycket
annat.
Det kan verka torrt att basera en revy på verkliga historiska händelser, men det är
ingen risk när det är Alfred
Backa som står för manus.
Händelserna kretsar kring
en familj i Oravais som skall

fira Finlands 100 års jubileum
och det är farfar i familjen
som minns hur det var förr
och som med glädje och stor
inlevelse börjar berätta den
ena historien värre än den
andra.
Sketcherna om hur det var
förr och hur det gick till eller i
alla fall kunde ha gått till varvas med videosnuttar vilket
bidrar till ett högt tempo.
I den första akten avhandlas
åren 1917–1956 i rask takt,
och den som kan sin historia
vet att Finland under den tiden var inblandat i såväl inbördeskrig som blodiga krig
mot Sovjet.
Andra akten startar med
de legendariska Beatles eller är det Bärtells? Och deras

musik är startskottet för en
ny epok. Sakta men säkert
blir kläderna mer färgglada
och lösmustascherna färre.
Årets revy har fått många
goda recensioner och här
kommer ett axplock av dem:
”Så roligt har jag knappast
tidigare haft på en revyföreställning som när jag ser
”Finland 100 nainting”.
Det är ljuvlig galenskap,
absurd humor, eleganta ordlekar, oväntade vändningar
och ett sceniskt uttryck som
lyfter den goda texten ännu
ett snäpp.” – skriver Bertel
Nygård i Vasabladet den
22.1.2017.
Margaretha
Sundkvist
i
Österbottens
tidning
22.1.2017 är inne på samma
linje;

”Vårt lands 100-åriga historia som självständig nation
återspeglas på ett briljant sätt
i ”Finland 100 nainting”. Alfred Backas texter är underfundiga och snillrika, rent av
genialiska.”
Slutligen konstaterar recensent Caroline Mård i Österbottniska Posten att: ”Byarevyns föreställning rekommenderas åt alla som tryggt
vill luta sig tillbaka och låta
sig underhållas”
Har du ännu inte haft möjlighet luta dig tillbaka och
underhållas av revyn ”Finland 100 nainting” ges ännu
tre föreställningar, söndag
19.2 kl. 18, fredag 24.2 och lördag 25.2 kl. 19:00.
Felix RantSCHuKoFF

Head-Cup ger en möjlighet
att tävla i hemmabacken

Mellersta Finlands alpina
Head-CUP arrangeras
för andra året i rad i
samarbete mellan Vörå If
och Vasa Skidklubb den
18-19.2.

Tävlingen var ursprungligen planerad att hållas på
Öjberget, men på grund av
snösituationen måste arrangemangen flyttas till Vörå
skidcentrum.
Tävlingsbacken i Vörå har

varit i mycket gott skick hela
vintern.
Till tävlingarna väntas cirka 80 deltagare i klasserna
8–16 från hela området, som
sträcker sig ända till Kuopio,
Villmanstrand, Imatra, Joensuu och Jyväskylä.
På lördagen ordnas en traditionell slalomtävling och
på söndag Super-slalom.
Super-slalom är en ny tävlingsform som kombinerar

smidigheten i slalom med
farten i storslalom.
För Vörå IF:s egna deltagare innebär en tävling i
hemmabacken att alla som
vill får prova på en lite större
tävling utan att göra en lång
tävlingsresa.
Man vill också visa för
långväga gäster att en mindre
slalombacke i Österbotten
kan vara verkligt krävande
och utslagsgivande för yngre
alpina skidåkare.

Slalombacken i Vörå håller öppet följande tider:
Tisdagar och torsdagar kl.
18.00–21.00
Lördagar och söndagar kl.
11.00–17.00
Skidstugan och serveringen öppna lördagar och söndagar kl. 12.00–17.00
Serveringen sköts av Vörå
idrottsförening.
Sportlovet vecka 9 alla dagar kl. 11.00–17.00

• Jusslin Karl Erik, avled
03.12.2016, 87 år
• Ahlstrand Tor Sigvard, avled
10.12.2016, 89 år
• Markus Bror Leo, avled
16.12.2016, 59 år
• Salmela Alma Helena, avled
21.12.2016, 81 år
• Storsjö Runar Edvin, avled
22.12.2016, 87 år
• Svens Gunnel Margit, avled
28.12.2016, 88 år
• Ingman Erik, avled
29.12.2016, 94 år

• Lassus Karl Robert, avled
30.12.2016, 93 år
• Glasberg Axel Arvid, avled
31.12.2016, 95 år
• Lindholm Inga-Britt, avled
01.01.2017, 89 år
• Häggblom Anna Olivia, avled
07.01.2017, 87 år
• Häggback Karl Holger Alexander, avled 07.01.2017, 86 år
• Puiras Eine Marjatta, kuoli
10.01.2017, 83 vuotta
• Solberg Johannes Ragnar,
avled 15.01.2017, 88 år

Kaj SvelS

z Vörå församling
Döpta
• Havulehto Levis Leander,
född 12.04.2016
• Sandqvist Tove Amanda
Karolina, född 28.08.2016
• Kant Felix Karl Henrik, född
18.11.2016
vigDa
• Karjalainen Janne Petteri
ja Mäki-Jouppila Laura Marleena Martintytär, molemmat
Vöyriltä, vihittiin 31.12.2016

Ilmajoen kirkossa.
• Pensar Joakim Mats Erik
och Påhls Ida Susanne, båda
från Kvevlax, vigdes i Vörå
kyrka 31.12.2016.
DöDa
• Ståhlberg Marit Viola, avled
10.11.2016, 80 år
• Knubb Bruno Hjalmar, avled
12.11.2016, 89 år
• Österlund Rolf Martin, avled
16.11.2016, 78 år

VERKSAMHETSBIDRAG OCH STIPENDIUM 2017
Regler, anvisningar och blanketter på www.vora.fi/
blanketter, kommungården i Vörå, förvaltningshuset i
Oravais samt kommunens bibliotek.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
– Verksamhets- och driftsbidrag för kultur-, idrottsoch ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar
registrerade i Vörå kommun
– Projektbidrag för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar verksamma i Vörå
kommun
– Bidrag för projekt som kan kopplas till firandet av
Finland 100 år kan sökas av privatpersoner, arbetsgrupper och föreningar registrerade i Vörå.
– Enskilda stipendier kan sökas av personer som
bedriver högre studier inom konst och musik
– Kriterier finns i broschyren Föreningsbidrag, Regler
och anvisningar.
– Ansökningar på fastställda blanketter.
Ansökan riktas till Kultur- och fritidsnämnden i Vörå
kommun, Öurvägen 31, 66800 Oravais.
Ansökningstiden går ut 31.3.2017 kl 16:00. Försenade
ansökningar förkastas.
OMSORGSNÄMNDEN
– Registrerade föreningar och organisationer som
verkar inom socialsektorn i Vörå kommun kan söka
om understöd för sin verksamhet.
– Ansökningar endast med blankett.
Ansökan riktas till Omsorgsnämnden i Vörå kommun,
Öurvägen 31,66800 Oravais.
Ansökningstiden går ut 31.3.2017 kl. 16:00. Bristfälliga eller försenade ansökningar förkastas.
Kultur- och fritidsnämnden / Omsorgsnämnden

TOIMINTA-AVUSTUKSET JA APURAHAT 2017
Säännöt, ohjeet sekä lomakkeet osoitteesta www.
voyri.fi/lomakkeet, Vöyrin kunnantoimistosta, Oravaisten hallintotalosta sekä kunnan kirjastoista.
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
– Toiminta- ja käyttöavustusta kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotoiminalle voi hakea Vöyrillä rekisteröity
yhdistys
– Projektiavustusta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminalle voi hakea Vöyrillä toimiva yhdistys
– Yksittäisiä stipendejä voi hakea lähinnä korkeampia
taide- ja musiikkiopintoja harjoittava henkilö
– Avustuksia Suomi 100 juhlavuoteen liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi voivat hakea yksityishenkilöt,
työryhmät ja kaikki yhdistykset, joiden kotipaikka on
Vöyri.
– Kriteerit löytyvät Yhdistysavustukset, Säännöt ja
ohjeet-esitteestä.
– Hakemukset laaditaan vahvistetuilla lomakkeilla.
Hakemukset osoitetaan Vöyrin Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakemusaika päättyy 31.3.2017 klo 16:00. Myöhästyneet hakemukset hylätään.
PERUSPALVELULAUTAKUNTA
– Vöyrin kunnassa sosiaalisektorilla toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt voivat hakea kunnalta tukea toimintaansa.
– Hakemukset ainoastaan lomakkeella.
Hakemus osoitetaan Vöyrin kunnan peruspalvelulautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen.
Hakuaika päättyy 31.3.2017 klo 16.00. Puutteelliset tai
myöhästyneet hakemukset hylätään.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta/
Peruspalvelulautakunta
www.vora.fi

www.voyri.fi
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Johan Bertils
tfn 050-590 1861

Studiestipendium
Studerande vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor kan söka kommunens studiestipendium.
Sökanden ska studera på heltid och hemorten ska
vara Vörå kommun 31.12.2016. Stipendium kan fås
för maximalt fyra år.
Ansökan med studieintyg som bilaga ska vara inlämnad senast 10.3.2017 kl. 16.00 genom elektronisk ansökan på www.vora.fi/studiestipendium
eller till adress Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600
VÖRÅ. Blankett finns på kommunens webbplats
www.vora.fi/blanketter eller kan fås från kommungården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais.
www.vora.fi

Opintostipendi
Yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat voivat hakea kunnan opiskelustipendiä. Hakijan pitää opiskella kokoaikatoimisesti ja kotikunnan pitää 31.12.2016 olla Vöyri.
Stipendin voi saada korkeintaan neljänä vuotena.
Hakemus sekä sen liitteenä opiskelutodistus tulee
olla toimitettuna viimeistään 10.3.2017 klo 16.00
joko sähköisenä hakemuksena osoitteessa www.
voyri.fi/opintostipendi tai postitse osoitteessa Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI. Lomake on
saatavilla kunnan verkkosivuilta www.voyri.fi/lomakkeet tai paperiversiona Vöyrin kunnantalolta ja
Oravaisten hallintotalolta.
www.voyri.fi

Rasmus Westerbacks favoritlegobil är röd och grön. foto: felix rantschukoff

Rasmus gillar lego och grisar
z I Kommunbladets första
tävling för året vann Rasmus
Westerback läsartävlingen.
Han är från Sundom i Vasa
och det var hans mormor Siv
Stenback som hade lämnat
in svarsblanketten.
När Westerback besöker

sina morföräldrar i Kimo i
Vörå brukar han leka med
Duplo och förr åt han alltid
grisar där. Westerback är fem
år gammal och hans stora
passion är att bygga med
Lego.
När han inte bygger med

klossar spelar han gärna sällskapsspel eller leker med sin
lillebror Kevin.
– Jag tycker om att bygga
racerbilar. Min favoritbil jag
byggt är röd och grön, säger
Westerback.
Han är även en fotbolls-

spelare. Det har han börjat
med förra hösten.
I dagis så brukar Rasmus
leka med trätåg, rita teckningar och om det ordnas
disco tycker han det är ett
stort plus.

Felix RantschukoFF

z Vörå-Oravais-Maxmo Medborgarinstitut
KOMMUNALVALET 2017
Vid kommunalvalet som förrättas den 9.4.2017
väljs 27 ledamöter till fullmäktige i Vörå kommun.
Ansökan om offentliggörande av valmansförenings
och partis kandidatlista samt anmälan om gemensam lista och valförbund ska inlämnas senast 28
februari kl. 16.00 till centralvalnämnden.
Handlingarna tas emot av centralvalnämndens sekreterare Tom Holtti på centralkansliet i Vörå, Vöråvägen 18.
Centralvalnämnden

www.vora.fi

KUNNALLISVAALIT 2017
Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kunnallisvaaleissa valitaan 27 valtuutettua Vöyrin kunnanvaltuustoon.
Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen
julkaisemista koskevat hakemukset sekä ilmoitukset yhteislistasta ja vaaliliitosta on jätettävä
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 klo
16.00.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Tom Holtti ottaa
vastaan asiakirjat Vöyrin kunnantalolla, Vöyrintie 18.
Keskusvaalilautakunta
www.voyri.fi

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

z Vårterminen bjuder på
många fina kurser och föreläsningar. Här ett plock ur
kursutbudet. Mer information hittas i vårens katalog
eller på adressen www.vora.
fi/mi.
Välkomna på kurs!
z LETTERING/BOKSTAVSILLUSTRATION 111302V,
18.2 lö kl 10.00-15.00, Karvsor
skola. Under denna workshop ritar du bokstäver och
ord med hjälp av illustrationer. Du kan designa en logo,
personliga visitkort, egna födelsedagskort, en blogg-banner eller skapa en egen print
för din vardagsrumsvägg.
Vi går bl.a. genom material och verktyg, bokstavanatomi, olika sätt att samla inspiration samt olika metoder
att skapa en design. Fokus är
dock på själva ritandet.
z HIMMEL,
VA
FINA
HIMLAR 111723V, 22.2 on kl
18.00-21.00 Oravais förvaltningshus. Gör trendiga inredningshimlar av glas, papper eller plaströr
z KREATIVA
HÄNDER
111726V må 13.3 kl 18.1520.30, Maxmo kyrkoby skola.
För dig som tycker om att
göra något med händerna.
Prova på nya mönsterstickade sockmodeller, ananasvirkade sjalar och smycken av
papper samt flätning och vikning av kaffepåsar till väskor
och svanar mm.

z KRAKELERING 111724V,
on 22.3 kl 18.00-21.00, Centrumskolan. Styla dina möbler och inredningsprylar med
text och mönster med hjälp
av shabloner, krakelering
och decoupage.
z VARDAGSMOTION. 4
inspirationskvällar 830101V,
start 8.3, i f.d Vörå samgymnasium. Håll dig i form med
vardagsmotion! Du kan anmäla dig till helheten och
delta i alla fyra delarna till
priset av 32€ eller välja enskilda delar för 10€ per kurskväll.
Att väva in fysisk ansträngning i vardagen kan göra mer
för din hälsa och kondition
än vad man kan tro, även om
det handlar om enkla metoder. Att få tiden att räcka till,
t ex för motion, är dock inte
alltid så lätt. I denna föreläsningsserie får du tips i hur du
i hemma kan integrera motion i din vardag. Varje föreläsning åtföljs av ett pass med
praktiska övningar.
z 1. MOTIVATION TILL
MOTION 830102V 8.3 on kl
19.00-20.45. En inspirerande
föreläsning om hur vardagsmotion hjälper dig att hålla
en god fysisk kondition åtföljd av en promenad med
övningar längs vägen.
z 2.
TRÄNA HEMMA
UTAN REDSKAP 830103V,
on 15.3 kl 19.00-20.45. Olika
typer av styrketräning som
du kan göra hemma utan till-

gång till gym, bara med hjälp
av din egen kroppsvikt och
med simpla redskap.
z 3.
EF F EKTIVERA
(HUND)PROMENADEN
830104V, on 22.3 kl 19.0020.45. Höj din kondition
effektivt genom små knep
du kan göra i vardagen eller under sin vanliga (hund)
promenad. Avslutningsvis en
promenad med praktiska övningar.
z 4.
HÅLLNING,
STRECH OCH RÖRLIGHET 830105V, on 29.3 kl
19.00-20.45. Vad du i vardagen, både på jobbet och på
fritiden (hemma), kan göra
för att stärka hållningen och
känna sig smidig och rörlig.
Små saker regelbundet kan
förebygga många besvär. Efteråt olika övningar för olika
delar av kroppen.
z DU
SKÖNA
TRÄDGÅRD! 710301V on 15.3 kl
18.00-20.45, Karvsor skola.
Låt dig inspireras och få tips
inför den nya trädgårdssäsongen. Vi går genom hur du
beskär äppelträd, buskar och
häckar, samplanteringar och
hur du kan kombinera växter
samt vad du kan tänka på när
du planerar och anlägger din
trädgård.
z MAKE-UP FÖR VARDAG
OCH FEST 810404V on 15.3
kl 18.00-21.00, Oravais förvaltningshus. Lär dig hur du

gör en bra make-up till vardag och fest och hur du får en
fräsch look inför sommaren.
Passar både yngre och äldre
deltagare. Ta med eget smink
till kurstillfället, men även
möjlighet att köpa hudvårdsprodukter av lärarna.
z FUSKU,
fortsättning
113405V, lö 18.3 kl 14.0016.30, Särkimo skola. För er
som tidigare deltagit i nybörjarkurs eller som behärskar
dansens grunder. Nya figurer
och flera steg. Ta med ljusbottnade bekväma skor som
inte gör märken i golvet.
z VÖYRIN-ORAVAISTENMAKSAMAAN
KANSALAISOPISTO
TIEDOITTAA
Kevätlukukausi on alkanut ja lukukauden kurssit
jatkuvat. Tietoja kursseista
löydät kevään kurssiluettelosta sekä osoitteesta www.
vora.fi/ko.
Kevään uutuus on LAVIStanssijumppakurssi, 113605V,
joka on alkanut Petterinmäen koululla 4.2, mutta johon
vielä mahtuu osallistujia jos
on kiinnostusta.
Anna vihje! Toivomme
aina uusia kurssi-ideoita ja
aloitteita. Jos sinulla on idea
tai ehdotus, älä epäröi vaan
ottaa yhteyttä! Voit helposti
antaa kurssiehdotuksia nettilomakkeella
osoitteessa
www.vora.fi/kurssiehdotus,
Facebook-sivuillamme
tai
soittamalla.
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Att vara ständigt i rörelse
z Kära läsare, ett nytt år med ett
färskt nummer av Kommunbladet
är här. Hela det här året kommer ni
att få en 16 sidor lång tidning.
I det här numret finner ni program inför sportlovet och andra
aktiviteter att göra under vintern.
Man blir ständigt påmind om hur
aktiva folket är i Vörå.
I samband med intervjun med
Vörås äldsta veteran som ni finner i tidningen frågade jag av Åke
Dahlin om vad som är receptet för

att leva länge. Som svar fick jag att
man ska hålla sig aktiv. Om man
stannar så vänjer sig kroppen vid
det. Jag tror att det ligger någonting
i det.
För om man är i ständig rörelse
och inte saktar ner kommer man
att plocka upp mycket mera på vägen i livet. För att röra på sig handlar inte bara om självaste idrotten.
På samma gång skapar man nya
vänskapsband vilket också visat sig
vara en faktor som förlänger livet.

z Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
z Vörå-OravaisMaxmo
Cancerklubb är en underavdelning till Österbottens
Cancerförening rf. Medlemsavgiften på 22 €/person betalas till Österbottens Cancerförening, men du som skrivit
in dig som medlem och bor
inom vårt område är automatiskt medlem i vår klubb.
Vörå-OravaisMaxmo
Cancerklubb håller sitt årsmöte 20.2.2017 kl. 18.00 i
Kvarnstugan i Rökiö. Kaffeservering. Alla medlemmar
är hjärtligt välkomna med!
Planerad verksamhet för
2017:
- Födelsemärkes- och hudförändringsundersökningar
- Må bra dag på våren
- Sommarutfärd
- Föreläsnings- och diskussionstillfällen
- Vattengymnastiken fortsätter, men gruppen är nu
fullbokad
Vi informerar närmare om
tidpunkter för våra aktiviteter i föreningslistan i VBL,
Wörå-TV, Årvas-TV och
Kommunbladet.
Som medlem i Österbottens Cancerförening har du
rätt till en vårddagsersättning
på 4 € för vårddagar, som orsakats av cancerdiagnosen:
- på sjukhuset, poliklinik

eller HVC:s bäddavdelning
- seriebehandling på sjukhus, t.ex. strålbehandling
Ersättningen betalas för
max. 30 dygn/år och för högst
sex månader i efterskott. Bidrag för kostnader orsakade
av cancerdiagnosen kan man
också ansöka om från VöråOravais-Maxmo
Cancerklubb.
Vi fodrar inga uppgifter
om inkomster, utan anser att
alla cancerdrabbade är likvärdiga. De cancerdrabbade,
som är bosatta inom ”gamla
Vörå”, har även möjlighet att
ansöka om bidrag från Kaj
Bertills fond.
Österbottens Cancerförening ordnar under 2017 anpassningträningskurser för
cancerpatienter, bekostade
av FPA, på Härmä rehabiliteringscenter.
På Österbottens Cancerförenings hemsida www.
botniacancer.fi finns mera
information.
”Min cancerresa”
Journalisten Mayvor Stagnäs föreläser i auditoriet på
Norrvalla 9.3 kl. 19.00.
Tillfället är öppet för alla!
Cancerklubben bjuder på
kaffe med dopp.

Felix RantSchukoFF

Läsartävling

Vann i byin?

1

z Hur väl känner du din hemkommun?
Vi söker olika ställen i kommunen. Skriv ner de rätta
svaren (t.ex. kommungården i Vörå), din adress och ditt telefonnummer och skicka in svaret till Kommunbladet, PB 55,
65101 VASA. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 10 mars. Bland alla korrekta svar utlottas ett
presentkort värt 35 euro. Lycka till!

Namn: _______________________________________________
Adress: ______________________________________________
Telefon: ______________________________________________

1
2

z Rätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 3, 4, 9 och 13.

2

3

Specialisten

Byahjälp Finland Ab/
Suomen Kyläavustajat Oy

SiV Säll,
ordförande

Låt oss
förverkliga
Era
drömmar....
Ab BYGGTJÄNST
H-E STORLUND Oy
66600 Vörå
tfn 0500-264 811, 050-345 2656

T. Sundberg VVS-installation

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

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

Vi har ändå ett
av världens bästa
sociala kapital i
Österbotten.

på mattläggning och badrumsrenoveringar.
VTT-certifikat

Behöver du hjälp? Ring!
Tarvitsetko apua? Soita!

www.facebook.com/Byahjalp
byahjalp@gmail.com

Fredrik Engman
050-527 9331

Kustens
måleri
& KaKel

050-410 9905

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

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

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta per-olof.sten@hssmedia.fi.
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Börja spara idag, så behöver
du inte hitta på undanflykter
imorgon.

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

ÅrgÅng 32

●

SOMMARDÄCK & FÄLGAR

NU ÄR DET TID ATT SERVA TRAKTORER OCH
JORDBRUKSMASKINER INFÖR SOMMAREN

rensKonkur iga
kraft !
iseLr 15% RABATT
prTIL
UPP

INOM FEBRUARI PÅ RESERVDELAR
TILL CLAAS BALMASKINER

Välj Claas - såklart!

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

ÅNGTVÄTT
SC2
ERGORAPIDO

50” LED-TV

99,499,- 99,-

ZUFGREEN
DAMMSUGARE

55” LED-TV

99,99,179,-

649,299,299,199,- lkommen! 149,ROSENLEW
TVÄTTMASKIN

SOUNDBAR

Vä

VÖRÅ Tfn (06) 383 2890

Aktuella OT-resor

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.
hOLLAND
vårens blomsterprakt i holland med
Amsterdam, keukenhof och Den haag.
Resa 20-24.5.
FANTOMeN På OPeRAN
Den storslagna musikalen med svensk
ensemble på cirkus i Stockholm.
Resa 31.3-2.4.
SPAReSOR TiLL PÄRNu
Resor 8-15.4, 6-13.5 och kortresa 27.4-1.5.
hOTeLLReSOR TiLL TALLiNN
Bekväma restider, tre centrumhotell att
välja mellan, båtresorna med Tallinks
splitternya Megastar. vårens resor:
2-4.3, 14-16.4, 29.4-1.5.
PåSkReSA TiLL ST. PeTeRSBuRG
återupptäck det levande konstverket St.
Petersburg på en visumfri resa med två
dagar i St. Petersburg, en natt på hotell
och två nätter ombord på St. Peter Lines
fartyg. Guidad stadsrundtur och egen buss
med. Resa 12-15.4.
KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

– Huset med full service

PIZZA & PEPSI

-veckor på St1 i Oravais

Vi bjuder alla som köper en läcker pizza hos oss på Pepsi.
Erbjudandet är i kraft till 16.3.2017.
På St1 i Oravais
finns också
Posten, Matkahuolto och Veikkaus.
• St1 Oravais, Karlebyv. 30, 66800 ORAVAIS • 06-385 1200
• Öppet: Månd.-fred. 06.00-19.00, lörd. 08.00-19.00, sönd. 12.00-19.00

Nu skidar vi!

Rå
RNéBuSS i vÖ
BeSÖk våR Tu DAG 28.2 Och
TiS
Och MAxMO
.
RSDAG 2.3
i ORAvAiS TO

GARDASJÖN
Norditaliens vackra turkosa juvel.
Resa 18-24.4.

NUVI 68

Välkommen till
St1 Oravais

HEIKIUS RÖR AB

RiGA
Fira valborg i vackra Riga. Resa 27.4-1.5.

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

LOPPiS i LuLeå
Sveriges största fyndmarknad i
Arcushallen. Resa 28-29.4.
TÜRi BLOMSTeRMARkNAD
Den stora blomstermarknaden i estlands
”vårhuvudstad” Türi. Resa 18-20.5.
SkåNe
Med kalmar, Öland och två heldagsturer i
Skåne och Österlen. Resa 8-14.6.
DANSGALA i uMeå
Arvingarna och Fernandoz på universum
i umeå. Resa 8-9.4.2017
DANSkRYSSNiNG MeD vikiNG GRAce
carisma och Titanix 22-23.3. Pris från 50e
€ / person i tvåbädds inside4. Bussrutter
både längs riksåttan och Strandvägen!

RESO

Somm

SOMMAReNS
Och hÖSTeNS
ReSOR uTe Nu!

ar - Hö
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R
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De flitigaste belönas + utlottningspriser.
Samla skidkilometrar under tiden
15.2–15.3.2017
För mera info, gå in på www.karitasoptik.fi

Utbudet av solglasögon är som bäst!

.

Dessa och många fler resor på
vår hemsida: www.oravaistrafik.fi
Tel. 06-318 4000

Karitas Optik söker ivriga skidåkare.
Alla 2001-2007 födda,
kom med och samla skidpoäng.

Välkommen och bekanta dig
med vårt sortiment.
Din up

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

Vi ser människan bakom linserna.
Vi betjänar
må–fre 10–17
www.karitasoptik.fi

Vöråvägen 5, Vörå | Tel. 06-383 7333

UNDERSTÖD FRÅN VÖRÅ
SPARBANKS AKTIASTIFTELSE
Understöd kan sökas för kulturarbete, forskning,
studier, barn- och ungdomsverksamhet, idrott samt annan
samhällsnyttig verksamhet med lokal förankring. Till ansökan bör biläggas verksamhetsberättelse/utredning, där det
framgår styrelsemedlemmar/ansvarspersoner. Elektronisk
ansökan kan göras på adressen: vora.aktiastiftelserna.fi
Ansökningsblanketter finns också på Aktias kontor i Vörå.
Ansökan bör inlämnas senast 28.2.2017. Tilläggsinfo ger
Göran Holms, tfn 050-372 8172.

VÖYRIN SÄÄSTÖPANKIN AKTIASÄÄTIÖN AVUSTUSHAKEMUS
Avustusta voi hakea kulttuuriin, tutkimukseen, opiskeluun,
lapsiin, nuorisoon ja urheiluun liittyvään toimintaan, sekä
myös muuten yleishyödylliseen toimintaan säätiön omalla
lähialueella. Hakemukseen liitetään toimintakertomus/
selitys missä näkyy hallituksen jäsenet/vastuuhenkilöt.
Hakemuslomakkeen saa Aktian Vöyrin konttorista tai
osoitteesta vora.aktiasaatiot.fi
Hakemus jätetään viimeistään 28.2.2017. Lisätietoja antaa
Göran Holms, puh. 050-372 8172.

