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Sista sången för 
Komossa skola
Allt vi gör, det gör vi tillsam-
mans! Vi mår bra, vi håller 
ihop! Stora, små, vi vill va’ 
tillsammans! Gammal, ung, vi 
håller ihop!

 zKomossa skolas elever övar 
till den stora avskedsfesten på 
lördag. Orden i sången speglar 
det som varit skolans särprägel i 

alla år, gemenskapen. Men nu är 
det snart över.

De 14 eleverna splittras och 
återfinns nästa läsår på flera 
håll. Fyra börjar i högstadiet, och 
resten sprids mellan flera lågsta-
dier. Den största gruppen börjar 
i Kimo skola, som är Komossa-
barnens nya närskola.

Lärarna Märta Storsjö, Carina 

Blomqvist och David Nordgren 
får också de nya arbetsplatser i 
tre andra av kommunens skolor.

– Det är ingen rolig process vi 
går igenom just nu. Men finns 
det för få barn så finns det för 
få barn, säger Märta Storsjö, 
som varit lärare i Komossa skola  
sedan 1979.

sidan 5
Märta storsjö tycker det är vemodigt när Komossa skola läggs ner. 
 Foto: AnnA GAmmelGård
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Vem/vad är på bilden?
 z I läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner de rätta 

svaren, din adress och ditt telefonnummer och skicka in svaret till 
Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. 
Svaren behöver vi ha senast den 7 juni. Bland alla korrekta svar 
utlottas ett presentkort värt 35 euro. Lycka till!

Namn:  ______________________________________________________

Adress:  _____________________________________________________

Telefon:  _____________________________________________________

 zRätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilder som 
fanns på sidorna 15, 6, 10 och 4.

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

 z Läsartävling

 zSandra Carlsson bor 
på Furu gatan i Vasa. 
Hon vann läsar
tävlingen den här 
gången, tack vare sin 
farmor Elly som har 
för vara att sända in 
kupongen i något barn
barns namn.

Elly själv bor i Monäs, 
men är född i Kaitsor.

Sandra är en pigg och aktiv 
tioåring som både spelar piano 
och idrottar. I lördags tävlade 
hon i terrängDM i Larsmo i 
klassen F10.

– Terrängcupen avgörs i maj, 
den brukar jag vara med i, säger 
Sandra Carlsson.

Terränglöpningen har 
hon kommit igång 

med via Vasa Idrotts
sällskap där hon trä
nar friidrott.

– Jag hoppar längd 
och höjd och springer. 
Men stavhopp är roli

gast, säger Sandra.
Utöver idrotten tycker hon 

också om att spela piano. Hon 
övar nu för andra året inom  
ramen för Vasa församlings mu
sikskola.

– Före det övade jag här hem
ma med mamma som lärare, 
s äger Sandra Carlsson och slår 
sig hemvant ned vid pianot.

karin sundström

sandra idrottar 
och spelar piano

Ett av sandra Carlssons intressen är att spela piano.  Foto: Karin sundström
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 zNu har det blivit det min tur att jobba med  
Kommunbladet. Jag heter Anna Gammelgård, är 
gift med Andreas. Vi har tre barn. 

Jag är född och uppvuxen i Övermark. Efter 
några studieår i Vasa blev jag först Rökiöbo och 
senare Kimobo. 

Jag trivs bra i Vörå och ser fram emot att få lära 
känna min hemkommun bättre. 

Det ska bli roligt att få göra en tidning för er 
Vöråbor. Jag är alldeles övertygad om att det  
händer mycket intressant och finns många  

spännande människor på olika håll i vår kommun 
som Kommunbladet ska skriva om. 

Men jag behöver er hjälp. Vem och 
vad tycker ni att jag ska skriva om? 
Vad händer i din by, i din förening 
eller på ditt jobb? 

Berätta! Skicka epost till  
kommunbladet@hssmedia.fi  
eller ring 050313 0762. Jag hop
pas på många givan
de människomöten!

Hej på er alla!

 zFotot har tillhört Märta Blusis 
mamma Anna Åkers, född Hed
lund, men brudparet är oidenti
fierat. Bruden är klädd i gammal
dags Vörå(?)krona. 

Kontakta som vanligt Mar
gareta Ehrman tel 0505426729 
eller margareta.ehrman@gmail.
com. 

Förra fotot med Miemois
byflickor blev helt identifierat: 
nere från vänster Anni Grannas 
Forsbacka, Erika Nyman, Ester 
VesterlundKällbacka, Ester 
GrannasTräsk, Elna Carlström
Wennerqvist. Uppe från vänster 
Elsa StorlundJansson, Hertta 
JeppilNickull, Ingrid Krooks
Granfors, Ester Tunis, Ingrid 
GrindIsakas, Ester Brinkman
Smeds. Tack till IngaBritt 
Grims, Bror Kneck, Christina 
Jåfs med flera.

Till marsnumrets bild kom 
en rättelse av Linnéa Klemets: 
Flickan i mitten i övre raden var 
Jenny Kullas från Rejpelt.

margarEta Ehrman

Vilka är 
brudparet?
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 zHemma hos familjen Rinta-
mäki på Klaravägen i Vörå nju-
ter pappa Sten när han fått hem 
sina flickor. Hela vårvintern har 
Sten och storebror Hannes fått 
klara sig utan mamma Terése 
och nyfödda tvillingarna Fanny 
och Ellen. Flickorna hade bråt-
tom till världen och tillbringade 
sina första månader på sjukhus i 
Uleåborg och Vasa.

Flickorna, som är identiska 
tvillingar, föddes över tre måna-
der för tidigt. Fanny som kom 
först ut var mindre, 800 gram och 
33 centimeter. Ellen vägde 890 
gram och var 35 centimeter lång. 

– Vi har hela tiden levt med 
rädslan, överlever de eller inte? 
Kommer vi hem med en eller 
två flickor? Jag har tänkt många 
”Hoppas inte si och så händer”, 
men allt jag befarat har inträffat. 
I något skede insåg vi att vi inte 
kan påverka vad som händer,  
säger Terése.

Sten vandrar omkring med 
Ellen på armen medan de be-
rättar om det senaste halvåret. 
Hon vill har rörelse, annars  
ropar hon lite oförnöjsamt. Fan-
ny sover men gnyr och knarrar i 
mamma Teréses famn.

Den 20 december, i 23:e gravi-
ditetsveckan fördes Terése med 
ambulans till Uleåborg. Hon 
hade då redan varit sängliggan-
de i en månad, eftersom förloss-
ningen närmade sig för fort. 

– Det var fullt både i Tammer-
fors och i Åbo. I Uleåborg blev 
det total sängvila med huvudet 
lägre än fötterna, säger Terése.

Jul och nyår kom och gick. 
Sten försökte fira så normal jul 

som möjligt hemma med treåriga 
Hannes, medan Terése låg en-
sam i Uleåborg.

Den 7 januari gick fostervatt-
net. Morgonen därpå beslöts att 
tvillingarna skulle förlösas med 
kejsarsnitt. Sten startade norrut 
och i Karleby fick han besked av 
Terése att hon rullas i väg till ope-
rationssalen.

– Då var det inte roligt att köra. 
Tankarna flög iväg. Jag kunde 
inte föreställa mig hur situatio-
nen skulle vara när jag kom fram, 
säger Sten.

Terése var vaken under kejsar-
snittet.

– Jag fick inte se flickorna. Jag 
hörde bara den ena skrika. Först 
följande dag såg jag dem första 
gången, säger Terése.

Den första månaden efter tvil-
lingarnas födelse var mamma 
Terése medtagen. Men flickorna 

mådde till en början bra, två 
veckors ”smekmånad” fick de i 
början av sina liv. 

Sedan började några kämpiga 
veckor för Fanny. Hon fick pro-
blem med hjärtat och medicin 
hjälpte inte. Då beslöt läkarna 
att hon ska opereras, men dagen 
då ingreppet skulle utföras hade  
infektionsvärdet stigit och det 
blev antibiotika i stället för ope-
ration. 

– På dagen när vi var där  
mådde hon bra, inga larm pep 
och det var tystare än det någon-
sin varit. Allt kändes bra. Senare 
fick vi höra att allt hade blivit 
mycket sämre. Så har det varit 
hela tiden, snabbt har det svängt 
mellan bra och dåligt.

Under en veckas tid blev Fan-
ny sämre och sämre varje dag.  

Sten, som är egenföretagare, 
pendlade mellan jobb och store-

bror i Vörå och Terése och flick-
orna i Uleåborg. Han hälsade på 
två till tre gånger varje vecka. 
Men det blev jobbigt för Hannes, 
som började varje morgon med 
att fråga var han ska sova nästa 
natt. Så besöken på sjukhuset 
blev färre.

– Det var inte roligt att vara 
hemma när alla mådde dåligt i 
Uleåborg. Det kändes som att 
jag var på fel ställe hela tiden, 
säger Sten.

När det var som sämst mådde 
Terése också dåligt. Hon hade 
fått biverkningar av sina medi-
ciner och fick inte hälsa på  
flickorna.

– Jag hämtade hem henne till 
Vörå. Hon var ledsen och trött 
och det var bättre för henne att 
få komma hem och bli frisk än 
att vara ensam i Uleåborg.

Innan de gav sig av besökte 
Sten flickorna på barnavdel-
ningen. Då hade det svängt, och 
Fanny mådde bättre.  

– När det var som värst visste 
vi inte om hon skulle överleva. 
Men läkarna trodde på henne, 
de sa att hon var en ”pippurinen 
taisteilija”.

När Fanny var en månad gam-
mal kunde hennes hjärta änt-
ligen opereras. Men för den skull 
var bekymren inte över. Hon be-
hövde länge extra syre men i dag 
andas hon utan hjälp.

Under hela tiden har tvilling-
systern Ellen mått bra. Hon har 
haft de vanliga problem som för 
tidigt födda barn kan få, men 
inga allvarliga komplikationer 
har tillstött för hennes del. 

Den 20 mars flyttades flick-

orna från Uleåborg till Vasa. För 
Térese innebar det att hon fick 
flytta hem igen, hem till Sten och 
Hannes.

– Min räddning i Uleåborg var 
nog att jag träffade en annan 
kvinna i samma situation. Hen-
nes lilla flicka hade gått genom 
samma saker som vår Fanny. 
Vi delade lägenhet på patient- 
hotellet och kunde prata om allt.

Sten och Terése Rintamäki 
är tacksamma och glada för all 
hjälp och allt stöd de fått av släkt 
och vänner. Vården får högsta 
betyg.

Den 13 april skulle flickorna 
egentligen ha fötts. Då var de 
redan tre månader gamla. Den 
22 april fick Ellen komma hem, 
och Fanny två dagar senare. Då 
hade Ellen redan varit på några 
dagspermissioner. 

I dag mår flickorna bra. De har 
vuxit till sig och är lika stora som 
normala nyfödda: Fanny och El-
len väger tre kilo vardera. För-
äldrarna berättar att Ellen är den 
som är har mera temperament, 
medan Fanny är lugnare. 

Under de första levnadsåren 
följer läkare och fysioterapeuter 
extra noga  med hur de mår och 
utvecklas. 

Vardagen har infunnit sig hos 
familjen Rintamäki, med dubbelt 
upp av matning och blöjbyten. 

– Nu är allt bra. Vi har fått leva 
en dag i taget, ibland till och med 
en timme i taget. Det var jobbigt. 
Vi glömmer inte det här, men vi 
lägger det bakom oss, säger Teré-
se och Sten Rintamäki.

AnnA GAmmelGård

Fick dramatisk start på livet
När Fanny och Ellen Rintamäki föddes 8 januari vägde de mindre än ett kilo 
vardera. Nu, fyra månader senare, har de växt till sig och kommit hem till Vörå.

Familjen rintamäki. Sten håller ellen som har gröna byxor och Terése håller Fanny som har rosa byxor. Hunden Frida vaktar de två nya familjemedlemmarna. Storebror Hannes var 
på dagis när fotot togs. Foto: anna gammelgård

Fanny rintamäki knappt en månad gammal. Hennes arm var lika smal 
som ett vuxet pekfinger. Foto: Privat 
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Firade med fin middag
 zLaxröra på batong, porterstek 

med lingonsylt och chokladpud-
ding. Den delikata menyn hade 
valts till Centrumskolans 30-års-
fest 18 april. För serveringen sva-
rade femmor och sexor från den 
förberedande undervisningen. 

– Vi är flitiga på att ordna fes-
ter på den här skolan. Förutom 
jubileumsfester har vi arrangerat 
Unicef- och Runebergsfester,  
säger föreståndaren Göran 
Backman. 

Han blickade i ett anförande 
tillbaka på Centrumskolans tre 
decennier långa historia. Bygget 
var ett stort projekt på sin tid. 
Den nya skolan som invigdes 

1982 kostade tio miljoner mark. 
Från första början har under-

visningen varit tvåspråkig. Efter 
flyktingförläggningens tillkomst 
1991 har det finska elevunder-
laget huvudsakligen bestått av 
barn med utländsk bakgrund.

– Diskussionerna om huruvida 
svensk- och finskspråkiga klas-
ser kan vistas under samma tak 
går heta. Här har det åtminstone 
gått bra, säger Backman.    

Antalet svenskspråkiga elever 
vid Centrumskolan är cirka 80. 
Antalet elever i Oravaisten suo-
menkielinen koulu varierar be-
roende på flyktingströmmarna 
till orten. För närvarande finns 

det drygt 40 elever från länder 
som Tjetjenien, Ingusien, Iran, 
Irak, Somalia och Kosovo. 

– Ett alternativ i framtiden 
vore att fler svenskspråkiga för-
äldrar skulle sätta sina barn i 
finsk skola. På så vis kunde de 
ha möjlighet till språkbad, säger 
Suvi Kytömäki, lärare vid Ora-
vaisten suomenkielinen koulu. 

På jubileumsfesten framförde 
en musikgrupp bestående av 
fem elever Beatles-klassikern 
”Let It Be” på 30-årsfesten. Upp-
visningar av en rysk dansgrupp 
hörde också till underhållnings-
programmet. 

Joakim SnickarS

Kielikylpyä yhden katon alla
 zKeskuskoulun 30. vuotis-

juhlaan 18. huhtikuuta osallistui 
samassa talossa toimiva Ora- 
vaisten suomenkielinen koulu-
kin. Tosin suomenkielisessä 
koulussa ei nyt ole yhtään suo-
menkielistä oppilasta. 

Mutta oma kunniakas histo-
riansa on suomenkieliselläkin 
koululla.  Se perustettiin jo 1932 
Oravaisten tehtaan alueelle, kun 
sitä oli sitkeästi vaadittu. Lopulta 
lääninhallitus jopa määräsi kun-
nan perustamaan koulun. 

Yhteisissä tiloissa ollaan nyt 
oltu kolme vuosikymmentä.  
Nykyisen rehtorin ja suomenkie-
lisen koulutoimenjohtajan Simo  
Saarijärven mukaan oppilaita on 
47, joista vain kaksi on suomalai-
sia. Ja hekin ovat ruotsinkielisiä.  

– Taustalla on lasten perheissä 
tehdyt ratkaisut. Muun kieli-
siä meillä sitten riittääkin, sillä 
oppilaita on Irakista, Albaniasta,  
Somaliasta, Slovakiasta, Afga-
nistanista, Kosovosta, Tsetshe-
niasta ja Ingusiasta, Saarijärvi 
luettelee. 

– Tänä talvena on on tullut 
oppilaita Itä-Euroopastakin, 
mikä on uusi ilmiö.

Saarijärven mukaaan suomen-
kielisessä koulussa kansainvälis-

tyminen alkoi 1991, kun Oravai-
siin perustettiin pakolaiskeskus.

– Nyt kaikki oppilaamme eivät 
suinkaan ole ole tulleet pako-
laisina, vaan perhetaustalla on 
työperäistäkin maahanmuuttoa. 

Saarijärvi on ollut nykyisessä 

tehtävässään vasta vuoden.  Ta-
lossa pitempään ollut opettaja 
Suvi  Kytömäki suosittelee, että 
kielikylpy voisi toimia suomen-
kin kielen hyväksi. 

– Yksi vaihtoehto tulevaisuu-
dessa tosiaan olisi, että  ruotsin-

kieliset vanhemmat käyttäisivät 
tätä mahdollisuutta Suomen 
kouluissa, Kytömäki toteaa.  

Keskuskoulun juhlassa puhu-
nut Keskuskoulun rehtori  Gö-
ran Backman mainitsi juhlapu-
heessaaan, että ruotsinkielisten 

ja suomenkielisten koulutyö 
saman katon alla herätti joskus 
kärkevääkin keskustelua. Sekä 
Backmanin että Saarijärven mu-
kaan tämä ei koske Oravaisten 
koulukeskusta, jossa yhteensä 
on 120 oppilasta. 

– Yhteinen opetuskielemme 
on suomi, jonka vuoksi ei synny 
oppilaiden eriytymistä alku- 
peränsä mukaisiksi ryhmiksi. 
Tämä tasoittaa niin kieli-, us-
konto- kuin kulttuurierotkin, 
Saarijärvi sanoo. 

Osalliseksi juhlavuoden pidois-
ta ja maukkaasta pitopöydästä 
pääsi siis osalliseksi koko talon 
väki, ja tilaisuuteen osallistui-
vat Vöyrin kunnan edustajina 
Christina Öling, Rainer Bystedt 
ja Katarina Heikius sekä joita-
kin opteustyössä elämäntyönsä 
tehneitä vöyriläisiä. 

Kansainvälisyytä tilaisuuteen 
toi venäläinen tanssiryhmä, ja 
oppilaiden yhtye esitti Beatles-
klassikon Let it be. Mikä lienee 
ollut valinnan taustalla, sillä lau-
lussahan on luopumisen tunnel-
ma. Ja sitä ei tiettävästi keskus-
koulussa tunneta sen enempää 
suomen- kuin ruotsinkieli- 
selläkään puolella. 

JUkka iiSkonmÄki

Den ryska språkbadsgruppen framförde en kort version av sagan röd-
luvan. På bilden ses Jusuf kaplanov som spelade vargen som ätit upp 
mormor och övertagit hennes glasögon och stickning.

Personal valdes till skolor och daghem 
 zBildningsnämnden har utsett 

lärare och annan personal till de 
olika Vöråskolorna inför nästa 
läsår. Eftersom kommunen har 
anställningsstopp har kommun-
styrelsen vid ett extra insatt möte 
godkänt anställningarna, men 
timresursen måste minskas från 
931 till 900 timmar. Det som ska 
inbesparas är ungefär hälften av 
Komossa skolas timresurs.

Johanna Backman blir tim-
lärare i Kimo (vikariat). Christel 
Blomqvist är timlärare i Kimo 
(tills vidare). Åsa Kullas är tim-
lärare i Centrumskolan (tidsbun-
det). Eva Backman är timlärare 
i Rökiö (tills vidare). Per-Axel 
Karlsson är klasslärare i Cen-

trumskolan (vikariat). Carina 
Blomqvist är timlärare i Särkimo 
(tills vidare). Camilla Willberg är 
timlärare i Koskeby (tidsbundet).

Lise-Lott Haldin är skol-
gångsbiträde i Koskeby (tills 
vidare). Mona-Lisa Sandelin är 
skolgångsbiträde i Karvsor (tills 
vidare). Anna Vest och Sofia Sol-
strand är timlärare med special-
undervisning i årskurserna 1–6. 
Vests tjänst är ett vikariat medan 
Solstrands tjänst är tidsbunden.

Anna-Stina Strand är timlära-
re i musik vid skolcentrum (tids-
bundet). Anna Gädda är special-
lärare vid Tegengrenskolan och 
Vörå samgymnasium (vikariat).

Inom barnomsorgen har ock-

så en del ny personal utsetts. 
Daghemmet Liljekonvaljen: 

På förskolegruppen Skogsvioler-
na anställs Christina Doktar som 
barnträdgårdslärare (tills vidare) 
och Emma Nystrand fortsätter 
som gruppassistent (tidsbunden 
tjänst). På Skogsstjärnan anställs  
Jonina Häggblom som barnträd-
gårdslärare (tills vidare) och 
Emilia Rosenberg som barnskö-
tare (tills vidare).  Barnskötarna 
Kristina Hästbacka och Susanna 
Antill kommer till Skogsstjärnan 
från andra daghem.

Nya Elvigårdens daghem på 
Norrvalla: Mikaela Majabacka 
är barnträdgårdslärare med före-
ståndaruppgifter. Tjänsten är tills 

vidare men föreståndarskapet är 
tidsbundet. Hon får sällskap av 
Katarina Kastus och Lilian Hau-
tanen som byter daghem.

Gruppfamiljedaghemmet  Fjä-
rilen flyttar till Norrvalla med all 
personal.

Karvsor daghem: Margareta 
Ånäs och Karin Nordmyr an-
ställs som barnskötare (tills vi-
dare). Astrid Sandqvist fortsätter 
som gruppassistent (tidsbunden 
tjänst).

Rödluvan: Britt Israels anställs 
som gruppassistent (tidsbundet). 
Rita Kullbäck kommer till Röd-
luvan från Myran som stänger.

Solbacken: Barnskötare Ast-
rid Bertell blir pensionär. Hen-

nes efterträdare kunde inte utses 
eftersom inga behöriga sökande 
fanns. Tjänsten lediganslås igen.

Tottebo daghem: Pia Bach 
anställs som gruppassistent och 
barnskötare (tidsbundet).

I Särkimo utreds var de 29 
barn som ansökt om dagvård ska 
placeras. Det finns 20 platser.

Tallkottens förskoleavdelning 
flyttar till Centrumskolan. Eftis i 
Maxmo flyttar till Kyrkoby skola. 
I Vörå centrum kommer eftis tro-
ligen att husera i Koskeby skola.

Madeleine Holm anställs som 
familjedagvårdare i eget hem 
fram till 31 juli 2014.

anna GammelGårD

Simo Saarijärvi ja Suvi kytömäki puhuvat suomea kaikkien lasten kanssa koulussa.  Foto: anna gammelgård

Oravaisten suomenkielinen koulu tarjoaa oivat 
mahdollisuudet kielikylpyyn, myös ruotsinkielisille. 



 zDet är bara två och en halv 
vecka kvar till sommarlovet. I 
Komossa skola präglas dagarna 
av festövning och sommarkäns-
lor, men också av vemod och 
avsked.

– Uppbrottet blir så verkligt 
när vi går här och plockar i alla 
saker. Julfest- och teaterkläderna 
skickade vi till Kimo härom- 
dagen. Det känns så konkret, 
även om det bara är materiella 
ting, säger Märta Storsjö med  
tårar i ögonen.

Hon har varit lärare i Komossa 
skola i 34 år, och enligt hennes 
kollega Carina Blomqvist är det 
Märta som är Komossa skola. 

– Den här skolan är inte lik nå-
gon annan jag jobbat i. Stämning-
en är familjär, säger Blomqvist.

– Vi är måna om att se män-
niskan bakom eleven. Vi fostrar 
barnen medvetet så att de klarar 
sig när de går vidare i livet, både 
socialt och emotionellt, säger 
Storsjö.

Hon visar runt i skolan, som har 
mycket personlighet. De raka 
korridorerna, som är så typiska 
för många skolor, saknas nästan 
helt. På vinden bor skolvärden 
Rakel Engström. Hon låter sko-
lan använda ett av rummen till 
småslöjd. Lärarrummet och spe-
ciallärarens rum finns i den tidi-
gare lärarinnans bostad bakom 
två stängda dörrar. I källaren 
finns slöjdsalen som Komos-
saborna själva grävt fram och 
är mycket stolta över. Här finns 
också omklädningsrum och två 
bastur som ibland värms när 

eleverna har åkt skidor och vid 
större skidtävlingar. Alla rum har 
använts, ibland för det ena och 
ibland för det andra enligt behov. 
Vad som ska hända med den 56 
år gamla skolbyggnaden nu vet 
ingen.

Märta Storsjö berättar enga-
gerat om hur naturen och lo-
kalhistorien tagits med i under- 
visningen. Hon talar om tjär- 
dalar och kanotfärder, om vi-
kingahövdingen Rolf och hans 
kona som skolan stötte på vid 
en vandring i vikingatid, om  

rövarstekar och vinterbad.
– Vi har velat utnyttja det kul-

turarv som finns runt om oss. Det 
är viktigt att barnen lär känna sin 
närhistoria och hembyn.

Skolan har använt sig av modell- 
inlärning. De yngre barnen har 
lärt av de äldre. I matsalen sitter 
sexor och tvåor sida vid sida. I 
skogen lär de äldre eleverna de 
yngre hur man gör upp eld.

– De äldre får känna sig viktiga 
och de yngre tar till sig på ett an-
nat sätt. Samhörigheten och till-
liten växer, säger Storsjö. 

Förutom de tre lärarna, Märta 
Storsjö, Carina Blomqvist och 
David Nordgren som varit före-
ståndare i både Komossa och 
Kimo det senaste läsåret, jobbar 
två skolbiträden, en skolvärd och 
en kökshjälp/städare i skolan.

– Vi hjälps åt. Om lärarna inte 
kommer nära eleven kanske nå-
gon annan i personalen gör det. 
Vi jobbar alla tillsammans för 
elevernas bästa, säger Blomqvist.

Skolan, som i höst skulle ha 
fått fira 110-årsjubileum, hade 
på 1960-talet som mest över 40 
elever. De senaste åren har de 

varit färre än 20. Nästa år skulle 
skolan haft bara 11 elever.

Nästa läsår väntar en ny var-
dag för de 14 eleverna och tre 
lärarna. Fyra elever börjar hög-
stadiet, och de övriga splittras 
mellan olika lågstadier. Lärarna 
Märta Storsjö styr till Karvsor,  
Carina Blomqvist till Särkimo och  
David Nordgren till Maxmo. 

När hösten kommer förblir 
Komossa skolas dörrar stängda.

AnnA GAmmelGård
text och foto

En skola säger tack och hej
Komossa skola finns snart inte mer. Elever och personal tycker  
det är tråkigt, men samtidigt ser de fram emot det nya som väntar.

Treans tre elever rasmus Agnesbäck, robert Södergård och Jacob Smeds har mn-lektion med Carina 
Blomqvist. de läser om olika fåglar.  

 z Avskedsfesten
• Ordnas lördag 18 maj med start 
klockan 14 i Komossa skola.
• Cirka 175 personer är anmälda 
till festen.
• Festen inleds inne i skolan mat. 
Kjell Engström kokar kött- 
soppan och Rakel Engström står 
för rågbrödet.
• Festprogrammet hålls ute på 
skolgården i ett stort tält.
• Skolans föreståndare David 
Nordgren hälsar gästerna 
välkomna. 
• Skolbarnen sjunger och spelar.
• Tidigare Komossaelever fram-
för en sketch. 
• Skolans mångåriga lärare 
Märta Storsjö håller festtalet. 
• Skolans elever visar glimtar 
från forna tider i en kavalkad.
• Efter ordet fritt och allsång 
avslutas festen med kaffe och 
tårta.
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Föreningar fick bidrag
 zVöråföreningarna ansökte i år 

om totalt 354 700 euro i bidrag 
från kommunen. 144 440 euro 
delas ut. Av dem går 36 850 euro 
till kulturen, 55 900 till ungdo-
men och 51 690 till idrotten.

Följande föreningar har bevil-
jats bidrag: 

Kultur: Föreningshuset Björk-
lid 500, Bönehusföreningen Sär-
kimo fria församling 500, Fram-
stegsvännerna 1 000, Föreningen 
Årvas tv 2 950, Tegengrensällska-
pet 1 000, Maxmo hembygdsför-
ening 4 000, Oravais hembygds-
förening 2 500, Oravais historis-
ka förening 2 300, Oravais lokal-
historiska förening 400, Oravais 
manskör 500, Oravaisnejdens 
naturvetarklubb 200, Oravais 
orkesterförening 700, Oxkangar 
baptistförsamling 100, Pohjola 

Norden 500, Rejpelt hembygds-
förening 750, Rökiö biblioteks-
förening 900, Seaside Shop 1 800, 
Stiftelsen Rasmusgården 3 500, 
Understödsföreningen för Ora-
vais skolmusikkår 1 000, Virgo 
arbetarmuseum 1 500, Vörå folk-
danslag 500, Vörå hemslöjd 2 200, 
Vörå konstklubb 500, Vörå släkt- 
och hembygdsforskare 1 300, 
Vörå museiförening 2 500, Wör-
tv 2 950. Stipendium för högre 
studier inom konst och musik 
tilldelas Jessica Kattil, 300 euro.

Ungdom: Bertby uf 2 600, 
Folkhälsan i Maxmo 2 400, Folk-
hälsan i Oravais 2 900, Folk-
hälsan i Vörå 2 400, Hellnäs uf 
5 250, Kimo uf 2 700, Kärklax uf 
2 100, Oravais uf 11 000, Pensala 
uf 500, Uf Kusten 1 000, Vörå fri-
kyrkoförsamling, barn- och ung-

domsarbete 1 200, Vörånejdens 
4H 10 350, Vörå uf 10 500, Wörå 
frivilliga brandkår 1 000.

Idrott: Gymnastikförening-
en Balans 500, IF VOM 5 000, 
Maxmo motorbåtsklubb 400, 
Maxmo sk 5 000, Norrvalla ff 
11 500, Norrvalla Minigolf 1 800, 
Nykarlebynejdens sportbilister 
500, Oravais if 5 000, Oravais 
Gnistan 1 940, Oravais Petanque 
500, Woff 1 800, Vörå if 14 500, 
Vörå Golf 500, Vörånejdens rid-
klubb 2 750.

Föreningsbidragen bevilja-
des på kultur- och fritidsnämn-
dens möte 23 april. De består av 
verksamhetsbidrag, driftsbidrag,  
hyresbidrag, byggnadsbidrag och 
projektbidrag. De summor som 
räknats upp är totala summan 
per förening.

Fina framgångar för åkarna
 zVörå IF:s utförsåkare har en 

framgångsrik vinter bakom sig. 
Två FM-medaljer, en inofficiell 
FM-medalj och många andra 
fina placeringar är resultatet.

Den främsta placeringen, ett 
FM-silver i Skicross, tog Oskar 
Svels i Freestyle-FM i Ruka. 
Svels, som tillhör herrarnas  
c-landslag i skicross, har tränat 
mycket med Sveriges skicross-
landslag.

William Wikström tog brons 
i slalom i junior-FM i Ounas-
vaara, Rovaniemi. Wikström, 
som tävlar i 18-årsklassen, tränar 
och studerar vid Tärnaby Alpina 
gymnasium i Sverige. Det gör 
också Anders Svels, som blev 
sjätte i samma tävling.

Victoria Dalkarl blev sjunde i 
slalom i ungdoms-FM i Lieksa. 
Hon tävlar i 14-årsklassen.

För 10–12-åringar ordnas inte 
finländska mästerskap, men där-
emot riksfinaltävlingar, så kall-
lade Junior Finals. I år ordnades 
de i Himos, Jämsä. I pojkarnas 

10-årsklass fick Lukas Mannil 
stiga överst på prispallen i stor-
slalom. Adam Jansson blev fjärde 
i slalom och sjätte i Super G i 
samma tävling. 200 utförsåkare 
från hela landet deltog.

Vörå IF har 50 aktiva åkare 

mellan 5 och 18 år samt sex trä-
nare. Åkarna har under vintern 
varit indelade i fem tränings-
grupper som tränat två till tre 
gånger per vecka i hemmaback-
en. För de yngsta nybörjarna har  
föreningen ordnat slalomskola. 

I den egna backen har fören-
ingen arrangerat fyra Vörå cup-
deltävlingar samt S-Market cup. 
Många åkare har representerat 
föreningen i större tävlingar i 
andra skidcentrum. 

Vörå IF:s slalomsektion har 
ordnat ett större familjeläger 
i Ruka, där alla aktiva med  
familjer fick delta. Dessutom har 
träningsgrupperna varit på sex 
träningsläger och flera tävlings-
helger runt om i landet.

– Vi har en bra säsong bakom 
oss. Hemmabacken var öppen 
rekordlänge. Våra tränare är 
duktiga och engagerade, stort 
tack till dem, säger föreningens 
ordförande Malin Saarenmäki.

Säsongen i backen avslutades 
med ett slalomjippo med mas-
kerad och parslalom där många 
föräldrar fick se sig besegrade. 
Dessutom har det hållits medalj-
kaffe för medaljörerna och stor 
säsongavslutning på Norrvalla 
där alla aktiva belönades.

AnnA GAmmelGård

lukas mannil, Oskar Svels och Adam Jansson kämpade sig till fina 
placeingar på Fm-nivå i vinter.  Foto: anna gammelgård

Alla utförsåkare fick pokaler som tack för den gångna säsongen.  Foto: anna gammelgård

Nyskrivna 
”Lumpänglar”  
på Kyroboas 

 zOravais Teater spelar i sommar 
”Lumpänglar” med premiär 4 
juli. Pjäsen är skriven av Annika 
Åman som också regisserar. 

Den handlar om livet mas-
ugnsområdet i Oravais på 
1920–1930-talen. Huvudperson 
är Alma Laakso, en finskspråkig 
kvinna som kom till Oravais för 
att söka jobb på textilfabriken på 
Masugnen. 

– Det är verkligen kvinnornas 
pjäs och samtidigt en naturlig 
fortsättning på tidigare lokal-
historiska pjäser som spelats 
på Kyroboas. Många kvinnor, 
änkor och ensamstående fick 
sin utkomst från textilfabriken. 
Jag fascineras av människorna 
bakom maskinerna, livet och fri-
tiden, människornas drömmar, 
säger Annika Åman.

Huvudrollen som Alma Laakso 
spelas av Alexandra Mangs från 
Kaskö. Åman och Mangs har 
studerat scenkonst tillsammans 
vid Novia och driver nu den fria 
teatergruppen Unga Scenkom-
paniet. 

I övriga roller ses bekanta  
ansikten som Roland Engström, 
Ulf Johansson, Heidi Nyman, 
Sune Nygård och Stefan Sandin 
med flera. En som mer är känd 
från revyscenerna är Lena Öster-
berg, som nu gör sommarteater-
debut.

Totalt medverkar 20–25 skåde-
spelare, däribland några barn.

Totalt är 14 föreställningar in-
planerade i juli på tisdagar, ons-
dagar, torsdagar och söndagar.

AnnA GAmmelGård

Vad händer i 
Vörå i sommar?

 zKultur- och fritidsavdelningen 
i Vörå vill ha in uppgifter om 
sommarens händelser i Vörå. 
Skicka in uppgifter om vad 
som händer, var och när senast 
4 juni för att evenemanget ska 
hinna med i sommarens stora 
evenemangskalender som ingår 
i Kommunbladets juninummer.

Preliminärt program för Vörå-
dagarna 29.6–7.7 finns på www.
vora.fi/kultur-och-fritid/evene-
mang. Kalendern uppdateras 
kontinuerligt, när arrangörerna 
informerar kommunen om de 
evenemang som ordnas. 

Kommunen hoppas att så 
många som möjligt deltar i Lan-
gradin som ordnas lördag 6 juli. 
Anmälningar, tillsammans med 
en kort speakertext, bör finnas 
kultur- och fritidsavdelningen 
till handa senast 1 juli.

Många turister frågar efter 
information om sevärdheternas 
och matserveringarnas öppet-
hållningstider, priser och kartor. 
Därför sammanställs ett infoblad 
som distribueras till kommunens 
infopunkter och bibliotek. Infor-
mation som ni önskar ha med 
ska skickas till kultur- och fri-
tidsavdelningen senast 4 juni. 

Skicka all information om som-
marens evenemang på följande 
sätt: Skicka post till Kultur- och 
fritidsavdelningen, Öurvägen 31, 
66800 Oravais eller e-post fritid@
vora.fi. Eller ring 06-3821671.

Kul-Turen  
går till Maxmo

 zÅrets Kul-Tur, som ordnas lör-
dagen den 29 juni, koncentreras 
till Maxmo. Museer, sevärdhe-
ter och turistföretagare håller  
öppet hus klockan 12–18. Då kan 
intresserade bekanta sig med 
Maxmos sevärdheter och his-
toria. Österö marknad ordnas 
samma dag.

Hantverkare inom Vörå er-
bjuds möjlighet att visa och sälja 
sina alster avgiftsfritt på någon 
av de platser som deltar i Kul-
Turen. Intresserade kan anmäla 
direkt till önskad plats senast 4 
juni. 

Kultur- och fritidsnämnden 
ordnar gratis bussar med guid-
ning från Oravais och Vörå. 
Bussarna besöker även Österö 
marknad. 
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 zOve Nysund ville gå i pen-
sion men hade svårt att hitta 
någon som skulle ta över skoter- 
demonteringen. Då tog Hans-
Erik Kullas kontakt och köpare 
och säljare kom överens. 

Från den första januari i år är 
det Hans-Erik Kullas som driver 
företaget, som nu bytt namn till 
H-E Skoterdemontering. Verk-
samheten finns på samma plats 
som förr, på Salmovägen i Sär-
kimo.

Den första vintersäsongen har 
just avslutats och Kullas tycker 
starten gått bra.

– Det tar tid att sätta sig in i allt 
nytt och det är mycket att lära sig 
på en gång. Men hittills har allt 
rullat på och gått bra.

Kullas arbetade på Lås-Vasa 
när han beslöt sig för att bli sin 
egen chef. Tidigare har han job-
bat på verkstad och inom monte-
ringsbranschen.

– Jag har alltid varit intresserad 
av att bygga och reparera olika 
slags motorer och nu får jag göra 
det som mitt arbete, säger han.

Den här tiden på året håller han 
på att förbereda snöskotrar in-
för sommarförvaringen. På går-
den står ett antal gräsklippare 
och inne i verkstaden sitter en 
båtmotor stadigt fast i ett rejält 
skruvstäd.

– Jag reparerar all slags små-
maskiner. Det kan vara motor-
sågar, flishackare eller mopeder. 
Jag arbetar nog med alla möjliga 
slags maskiner, men inte med bi-
lar för de skulle inte rymmas in 
här i verkstaden, säger Kullas.

När en maskin går sönder och 
ägaren tycker det skulle bli för 
dyrt att reparera den, tar Kullas 
vara på maskinen och plockar 
delar ur den. De kan sedan an-
vändas vid andra reparationer 
eller säljas vidare.

– Den här gick sönder och så 
fick jag ta den för att se om det 
går att göra något med den, sä-
ger Kullas och visar en gul gräs-
klippare som står på lastbryggan  
utanför verkstadsdörren.

Han räknar med att kundkret-
sen växer när sommargästerna 
kommer. En del har redan tittat 
in med maskiner de vill ha kon-
trollerade innan stug- och båt-
säsongen börjar. 

De flesta kunderna kommer 
från närområdet, även om en hel 
del reservdelar säljs till köpare 
på annat håll.

Ove Nysund behöll en del reserv-
delar från Oves Skoterdemonte-
ring, men största delen ingick i 
köpet när Hans-Erik Kullas tog 
över företaget. Det finns följakt-
ligen många välfyllda hyllor med 
skoterdelar i två rum invid verk-
staden.

– Det är nu under sommaren 
som jag ska demontera skotrar 
så att reservdelarna finns till-
gängliga när snöskotersäsongen 
börjar. Det finns nog arbete hela 
året om, säger Kullas.

Han är medveten om att ar-

betet som privatföretagare både 
har för- och nackdelar. Någon 
egentlig semester har han inte 
tänkt ta – kanske några dagar el-
ler någon vecka om det finns tid.

– Jag har länge funderat på 
att starta eget. Det var nog mer 
jobb än jag tänkt mig att bli egen-
företagare, men jag lär mig. Det 
är ett helt annat ansvar än att 
vara anställd, men samtidigt är 
det roligt.

Vöråbon Kullas flyttade till 
Kvimo ungefär samtidigt som 
han tog över skoterdemonte-
ringen.

– Det är ju närmare hit till Sär-
kimo från Kvimo och så bodde 
flickvännen redan där, säger han.

karin sundström

Han satsar på eget företag

Hans-Erik Kullas tog över skoterdemonteringen den 1 januari.  
Nu ser han fram emot sin första sommarsäsong som företagare.

Hans-Erik kullas reparerar småmaskiner som gräsklippare och motorsågar, men den huvudsakliga sysselsättningen är att demontera snö-
skotrar. Foto: Karin sundström

Hans-Erik kullas ser över en aktersnurra som krånglar. många som-
margäster ingår i kundkretsen. Foto: Karin sundström

maxmo-net bygger nät för fiberkabel
 zAlla i Maxmo och Tottesund 

ska få tillgång till fiberkabel. Men 
ingen är tvungen att ansluta sig 
om man inte vill.

– Styrelsen fattar det slutgil-
tiga beslutet inom den närmaste 
veckan, men allt lutar mot en ut-
byggnad, s äger Olof Holm.

Han är styrelseordförande för 
Maxmo-Net, det andelslag som 
vill bygga fiberkabel i Maxmo.

Redan i mars gav medlems-
stämman styrelsen lov att skriva 
under kontrakten.

– Vi har haft ett andelslag 

s edan 1978. Tidigare hette det 
Maxmo kyrkoby central antenn, 
men har nu bytt namn till 
Maxmo- Net eftersom verksam-
heten för ändrats, säger Holm.

Under hela sin verksamhetstid 
har bolaget målmedvetet satsat 
på att hålla tekniken så modern 
som möjligt. R edan när cykel-
vägen byggdes genom Maxmo 
kyrkby, lades rör ner för olika 
slags k om munikationslösningar.

– Vi behöver bara bygga ut 
den sista biten till Tottesund 
och Nabben, och koppla ihop 

fiberkabeln genom Kaitsor med 
Kärklax. Omkring 70 procent av 
nätet är redan klart, säger Holm.

Planeringen har gjorts av 
Voima tel, det företag som också 
planerade fiberkabelbygget mel-
lan Vörå och Oravais.

– Just nu hänger det upp sig på 
att vi ännu inte fått tillstånd från 
NTM- centralen att gräva ner rör 
för fiberkabeln längs vägen.

På grund av omorganiseringar 
inom NTM-centralen, är det nu 
kontoret i Tammerfors som ska 
ta ställning till fiberkabelbygget i 

Maxmo. Det är oklart hur länge 
det kommer att ta innan tillstånd 
beviljas, men Holm hoppas det 
ska gå snabbt.

– Målsättningen är att börja 
byggarbetena inom maj, så att 
allt är klart när jordbrukarna ska 
så sina åkrar. Vi hoppas fiber-
kabelnätet ska vara klart att tas 
i bruk i höst.

Maxmo-Net har 180 delägare 
i dag, men många andra är också 
nyfikna på fiberkabelprojektet. 
Det ska bli möjligt för företag 
och sommarstugeägare i Totte-

sund att ansluta sig. Särskilt de 
som vill överföra stora mängder 
information har visat intresse.

Inom kort klarnar det var 
fiberkabelbygget kommer att 
kosta.

– En stor del finansieras med 
lån, men vi kommer också att 
ta en extra avgift av medlem-
marna. Resten ska vi få in med 
års avgifter. Målet är att Maxmo-
Nets lösning ska vara billigare 
och bättre än de övriga alternati-
ven som finns, säger Olof Holm.

karin sundström
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 zMåndag 15 april klockan sex 
på morgonen satt vi alla från bas-
grupp två i Vörå samgymnasium 
samlade i bussen på skolgården. 
Förväntansfulla var vi – det var 
trots allt detta vi planerat och 
sparat pengar för nu i åtskilliga 
månader – men allra mest trötta. 
Jag tror många sov de första tim-
marna av resan.

Första programpunkten var 
vetenskapscentret Heureka i 
Dickursby. Där kunde vi välja 
på att antingen besöka Body 
Worlds-utställningen eller att se 
en film om rymden i planetariet. 
Body Worlds är en världsberömd 
utställning om människokrop-
pen. Det speciella är att alla ob-
jekt är äkta människokroppar 
som plastinerats med en häp-
nadsväckande precision. Alla vi 
som såg den hade i början lite 
svårt att tro på att allt faktiskt var 
äkta. Det var en väldigt lärorik 
och spännande utställning! 

När vi sett oss mätta på män-
niskans anatomi var nästa de-
stination hotellet. Efter att vi 
checkat in gjorde vi oss klara 
för att äta en gemensam middag 
med hela klassen. Vi fick vänta 
ett bra tag på maten, men när den 
väl kom gottgjorde den nog tids-
fördröjningen. Hamburgarna vi 
åt var något i särklass. Det var 
en trevlig stund med hela klassen 
samlad första kvällen på vår resa. 

Efter middagen var det dags för 
nästa aktivitet; för en del av klas-
sen väggklättring och för en del 
glowgolf. Vi som valt väggklätt-
ring var både nervösa och otå-
liga, vi ville genast börja klättra, 
men förstås gällde det att lära sig 
säkerhetsåtgärderna först. När vi 
fick ta oss an väggarna, slogs vi 
av insikten hur mycket mer an-
strängande det är än det ser ut. 
Det var dock mycket roligt, och 
några tog sig faktiskt ända upp 
på sextonmetersväggen!

Så var dag ett till ända. Utan 

att överdriva var vi alla totalt 
utmattade när vi stupade i säng. 
Den natten sov vi gott.   

Följande morgon åt vi av den 
efterlängtade hotellfrukosten, 
och så var det dags för en rundtur 

i staden. Vår duktiga busschauf-
för körde oss runt medan våra  
lärare berättade intressanta tri-

via om de olika sevärdheterna. 
Vid Sibeliusmonumentet hop-
pade vi av bussen en stund. I slu-
tet av rundturen promenerade vi.  
Vi besökte den otroligt vack-
ra Uspenskijkatedralen, den  
mäktiga Domkyrkan och mycket 
mer.   

Det var nu dags att besöka 
riksdagshuset. Innan vi fick gå 
in, var vi tvungna att genomgå en 
säkerhetskontroll i stil med kon-
trollerna på flygplatser. Vi mot-
togs av riksdagsledamoten Ulla-
Maj Wideroos medarbetare, som 
berättade om plenum, om riks-
dagshuset som arbetsplats och 
annat intressant. Sedan fick vi 
träffa Wideroos själv och ställa 
frågor till henne. Hon gjorde ett 
väldigt starkt intryck på oss alla 
med sina genuina och träffsäkra 
svar. 

På kvällen var det dags att be-
söka Svenska Teatern. ”Kristina 
från Duvemåla” stod på reperto-
aren. Vi hade läst på i förväg, vil-
ket vi gladde oss åt. Handlingen 
och persongalleriet var väldigt 
rikt, men skådespelarna och  
deras otroliga röster i kombina-
tion med ett välskrivet manus 
gjorde föreställningen mycket 
sevärd. 

Tredje och sista dagen började 
vi med att besöka Fazers chok-
ladfabrik i Vanda. Vi mottogs av 
en vänlig guide, som berättade 
intressanta och historiska fakta 
om Karl Fazer och fabriken. Det 
bästa var nog ändå när vi fick 
frossa i olika chokladsorter! 

Så blev det småningom dags 
för hemfärd. Bussresorna var 
också en rolig del av upplevel-
sen och det blev mycket skratt 
och stoj på hemvägen. Vi kunde 
gott konstatera, att det varit en 
lyckad resa, och styrde återigen 
kosan mot Vörå. 

Julia Berglund
allmänna linjen vid Vörå samgymnasium

Kulturresa full av upplevelser

Helsingfors bjöd på Ulla-Maj Wideroos, ”Kristina från Duvemåla”  
och chokladprovsmakning när en grupp Vöråelever var på besök.

elever från Vörå samgymnasium på riksdagshusets trappa i Helsingfors.  Foto: Pia Hildén

ett besök i den mäktiga uspenskijkatedralen är nästan ett måste på en 
stadsrundtur i Helsingfors.  Foto: aino-maria Kantola

Sofie doktar utmanade sig själv 
på klätterväggen.  Foto: trang ngo

Sommarläger på Norrvalla
 zFolkhälsan ordnar ett Wild 

Kids-läger och ett sportläger på 
Norrvalla i sommar. 

Först ut är sportlägret 3–5 juni. 
Det riktar sig till barn som är tio 
år eller äldre. Deltagarna får  
testa sporter som ultimate frisbee, 
parkour och olika kampsporter. 

5–7 augusti ordnas ett Wild 
Kids-läger för dem som gillar 
äventyr och utmaningar. In-
spirationen till lägret kommer 

från SVT:s program. Deltagarna 
kämpar i lag, sover utomhus om 
vädret tillåter, lagar mat över lä-
gerelden, har olika tävlingar och 
utmaningar. Lägret är till för dem 
som är tio år eller äldre.

Anmälningar till lägren tas 
emot senast 19 maj till Norr-
vallas information, per telefon 
06-3831012, eller per epost till  
niclas.wiitala@folkhalsan.fi eller 
sara.clark@folkhalsan.fi.

lägerunga söker värdfamiljer
 zDet internationella ungdoms-

lägret Step Up ordnas i sommar 
i Vörå. Under drygt tre veckor 
kommer deltagarna från Brasi-
lien, Colombia, Finland, Indien, 
Italien, Lettland, Norge, Polen 
och USA att bo på Tegengren-
skolan. Lägret pågår 28 juni–20 
juli. 

Under det första veckoslutet, 
det vill säga 28–30 juni, är tan-

ken att de 14-åriga deltagarna 
ska bo hos värdfamiljer runt om i 
trakten. CISV, en internationell, 
politiskt och religiöst obunden 
organisation, som ordnar lägret 
söker nu värdfamiljer åt ung-
domarna. 

Värdfamiljen öppnar sitt hem 
för två eller fyra ungdomar som 
får vara med i familjens vardag 
och därigenom bli bekanta med 

den finländska kulturen.  
Värdfamiljerna får senare be-

söka lägerdeltagarna på läger-
området under Open Day som 
hålls 7 juli. 

Den som blev intresserad av 
att vara värdfamilj eller har mer 
frågor kring lägret kan kontakta 
Pia-Stina Sarin på e-post pia-
stina.sarin@fi.cisv.org eller per 
telefon 050-3275596.
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Teater Povre besökte Vörå
 z I Svenskfinland uppträder 

numera ett flertal mindre tea-
tergrupper. Till den kategorin 
hör Teater Povre som består av 
skådespelarna Agneta Lindroos 
och Sebastian Selenius samt tek-
nikern Jakob Johansson. Teater 
Povres föreställning ”Skogspro-
menader och mysiga hemma-
kvällar” hade premiär 2009 i 
Vasa och ges på nytt i vår. 

Föreställningen som skri-
vits, regisserats och spelas av 
Lindroos och Selenius har bland 
annat getts på Hangö Teaterträff, 
Masque-festivalen i Helsingfors 
och Internationale Theaterwerk-
statt i Tyskland.

11 april spelade Teater Povre 
för gymnasieeleverna i Vörå. 
”Skogspromenader och mysiga 
hemmakvällar” är en pjäs näs-
tan helt utan ord. Ett par gånger 
spelas musik. Historien, som 
utspelar sig på ett datingcafé, ge-
staltar skådespelarna med hjälp 
av kroppsspråket och en upp-
sättning specialgjorda masker. 
Scenografin är enkel. Två bord 
med stolar och en dörrpost som 
är både som ingång och utgång. 

För att visa att skådespelarna 
ändrar gestalt byter de mask för 
ansiktet och sätter en färgglad 
accessoar till kroppsnära, svarta 
trikåer. Aldrig förr har en röd 
slips eller en orange huvjacka 
laddats med så mycket symbolik. 

På en skärm visas med jäm-
na mellanrum olika kontakt- 

annonser. Vissa texter är kly-
schor, andra enkla eller poetiska. 
Det mänskliga kontaktbehovet 
är konstant: uttrycken varierar. 

Rollbytena går skickligt in i var-
andra och man vet inte alltid om 
personerna är samma eller om de 
bytt karaktär. Kanske ska man 
inte heller veta? Förstås vägle-
der maskerna men ibland kan en 
person också gömma sig bakom 
ett slätstruket ansiktsuttryck 
 (mask). Även det avslöjar. 

Gymnasieeleverna följde tyst 
den knappt en timme långa  
föreställningen. Att koncentrera 
sig på ordlös, fysisk teater är ett 
annat sätt att uppleva teater. Det 
symboliska tänkandet tränas. 

Åsikterna efteråt kom spon-
tant: ”hmm...”, ”annorlunda”, 
”intressant”. Skådespelarna upp-
fattade publiken som överras-
kande intresserad.  Många slogs 
av insikten om hur mycket våra 
kroppar signalerar via hållning 
och ansiktsuttryck. Kroppen kan 
inte ljuga.

BarBara STrand-BlomSTröm

Teater Povre består av agneta 
lindroos och Sebastian Selenius.
 Foto: Pressbild  

 zKlockan är halv två på nat-
ten. Det är mörkt och regnigt i 
Vörå centrum och alla är trötta.  
Vi stiger på en buss som ska ta 
oss till Tammerfors flygplats,  
varifrån vårt plan startar mot 
Riga klockan 7.15. 

I Tammerfors möts vi av dim-
ma och regn, och efter en stunds 
väntande får vi checka in och 
sätta oss i planet. För vissa av oss 
som är med på resan är det för-
sta flygturen, men allt går bra och  
efter mellanlandningen i Riga 
sätter vi oss äntligen på planet 
till Paris, vår slutdestination.

Under dagarna i Paris hann 
vi besöka de viktigaste sevärd-
heterna, som till exempel Eiffel-
tornet, Louvren, Versailles och 
Triumfbågen. 

Vår bas för utflykterna var 
Grand Hotel de Turin, i vars 
reception vi samlades om morg-
narna och gick igenom dagens 
program. Hotellet låg i ett min-
dre centrum i norra Paris, men vi 
kunde färdas smidigt med metro 
och lokaltåg.

Den första kvällen, efter att ha 
vilat och besökt Sacré-Cœur, tog 
vi en sightseeingtur längs floden 
Seine. Tack vare den fick vi en 
bra överblick av Paris när vi fick 
se de olika sevärdheterna. Vi 
fick till exempel se Eiffeltornet 
i kvällsbelysning innan vi nästa 
dag åkte upp till toppen. Samma 
dag vi åkte upp i Eiffeltornet be-
sökte vi Louvren, där vi fick en 
timmes guidning. 

De följande dagarna hann vi 
med att se både Triumfbågen, 
Notre Dame och Versailles. Ver-
sailles, som är världens största 
slott, har 700 rum och en trädgård 

på 900 hektar. Där tillbringade vi 
nästan en hel dag och det behöv-
des för att få en överblick över 
slottet. I samband med besöket 
vid Triumfbågen hann vi också 
med lite shopping längs parad-
gatan Champs-Elysées. I vissa 
butiker saknades prislappar och 
butikerna var de lyxigaste vi sett. 
Där fanns bland annat klockor 
för hundratusentals euro.

Frankrike är känt för sin goda 
och kanske i våra ögon, lite kon-
stiga mat. Vissa menyer var helt 
på franska, så ibland visste alla 
inte vad de beställde och fick 

därmed många nya smakintryck. 
Efter fem dagar var det ändå 
dags att börja söka sig hemåt mot 
”rågbröö, gröjtin å päärona”. Vi 
flög samma rutt tillbaka som vi 
kommit, men väntade nu nästan 
åtta timmar i Riga. 

Trots det var vi nöjda och  
glada, vi hade fått uppleva en 
mycket bra och välplanerad 
resa, god mat och vackert väder. 
Så tack till alla som gjort den här 
resan möjlig! 

text: maTilda Wikar  
och roBin dokTar

foto: heidi JuSSil 

 

Minnesvärda dagar i Paris
En grupp elever i Vörå samgymnasium har tillsammans  
med fyra lärare besökt Paris. Här är deras berättelse.

Gymnasiegruppen framför Triumfbågen.

notre dame. eiffeltornet. 

Decibel behöver mera understöd
 zUngdomsportalen Decibel.fi 

som finns till för de österbott-
niska ungdomarna växer. På tre 
år har den vuxit med 323 procent. 

För att få verksamheten att 
gå ihop borde kommunernas fi-
nansering öka från 39 cent till en 
euro per invånare. För Vörås del 
skulle det betyda en ökning från 
2 600 euro till 6 700 euro per år.

Elva kommuner i Svenska 
Österbotten medverkar i ung-
domswebbportalen. Till decibel.
fi kan ungdomar i åldern 13–25 
vända sig för att få svar på frågor 
om hälsa, studier, sex, alkohol 
och annat de funderar på. Tre 
ungdomsinformatörer och 45 
frivilliga experter svarar.

Från Vörå kom 173 frågor un-
der fjolåret. Det motsvarar 11,6 
procent av alla frågor som ställ-
des, medan Vörå borde stå för 
ungefär sju procent av frågorna 
om man ser till hur många invå-
nare deltagarkommunerna har. 

– Enligt lag måste kommu-
nerna ordna informations- och 
rådgivningstjänster för ungdo-
mar. Det är helt klart att den här 
typen av uppsökande ungdoms-
verksamhet behövs, säger Vörås 
kultur- och fritidschef Mikael 
Österberg. 

Kultur- och fritidsnämnden 
har antecknat ärendet till känne-
dom eftersom det måste beaktas 
i kommande budgetarbete. 

Cykelutflykt i Kimo
 zHembygdsföreningen i Ora-

vais påminner om cykelutfärden 
i Kimo 19 maj. 

Under utflykten, som startar 
klockan 13 från Café Einars stuga 
vid Kimo Bruk, njuter deltagarna 
av naturen och bekantar sig med 
föreningens museer.

Cykelturen går bland an-
nat via Hålldammen, Kyroboas  
och Skolmuseet. En guidad 
rundtur på Kimo Bruk utlovas 
också. 

Efter cykelturen blir det kaf-
feservering i Einars stuga. Alla 
intresserade är välkomna.
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FRK ordnar insamling
 zNu på lördag 18 maj får alla 

som har överblivna möbler och 
husgeråd föra dem till fabriks-
området i Oravais. Där, i Keppos 
gamla fryseri, tar FRK Oravais 
svenska avdelning emot grejer-
na, som sedan delas ut till behö-
vande.

Sängar, mindre köksbord och 
stolar är bristvara och tas gärna 
emot, liksom leksaker. Allt som 
förs till insamlingen ska vara 
sådant som går att återanvända, 
helt, rent och användbart.

Samtidigt med insamlingen 
har ett rum i en av de lägenhe-
ter som Röda Korset disponerar 
fyllts med sådana saker som ska 
säljas. De mest värdefulla, som 
Arabia- och Iittalaporslin samt 
några antika möbler säljs till 
högstbjudande. Övrigt porslin 
säljs på loppis, färdigt prissatta.

– Vi har fått några donationer 
där givaren önskar att vi ska sälja 
sakerna. Pengarna som kommer 
in går ändå vidare till dem som 
behöver, säger ordförande Bir-
gitta Backman.

Röda Korsets Oravais-avdel-

ning har under många år tagit 
emot sådant som folk vill ge bort. 
Det mesta går vidare till flyk-
tingar som bosatt sig i Oravais  
efter att de fått uppehållstill-
stånd. 

– De får komma hit och välja 
fritt bland det som finns. Det be-
hövs en hel del när man flyttar 
till en tom lägenhet och inte har 
så mycket pengar. Det de tar blir 

deras eget, det är inget lån, säger 
Backman. 

Den här gången vill Röda 
Kors-avdelningen i Oravais inte 
ta emot kläder. Helst inga el-
apparater heller.

Insamlingen och försäljningen 
pågår klockan 10–14 på lördag. 
Skyltning till fabriksområdet 
finns från Jeppovägen.

AnnA GAmmelGåRd

Birgitta Backman, Anne Karlsson med dottern Sara i famnen samt 
Bror Gammelgård i FRK Oravais svenska avdelning med en del av de 
saker som säljs på loppis eller till högstbjudande på lördag.
 Foto: anna gammelgård

 zTorsdagen den fjärde juli in-
träffar det som för många barn 
(och kanske vuxna) är höjd-
punkten på Vörådagarna. Då 
uppträder Sean Banan och Arne 
Alligator på sommarfesten på 
Norrvalla. 

Sommarfesten pågår klockan 
14–20, Arne Alligator stiger upp 
på scenen på konstgräset klock-
an 16 och Sean Banan klockan 
18.

På sommarfesten finns det 

också mycket annat program, 
bland annat lär brandkåren  
ut olika sätt att släcka bränder, 
Lofus kommer på besök och  
det blir hoppslott och benji-ro-
deo.

Biljetter till sommarfesten  
kan köpas i Norrvallas infor-
mation, Netticket eller Studio-
ticket. 

Arrangörerna hoppas att eve-
nemanget ska locka ett par tusen 
besökare.

Sean Banan och Arne  
Alligator på konstgräset

Öppet hus  
på golfbanan

 zVörå Golf deltar i den natio-
nella golfveckan 3–9 juni. Syftet 
med golfveckan är att öka intres-
set för sporten och ge alla intres-
serade chansen att prova på.

Olika grupper är välkomna 
till övningsområdet olika kvällar 
under veckan, från klockan 18: 
måndag 3.6 är damernas, tisdag 
företagarnas, onsdag är barnens 
och ungdomarnas kväll. På tors-
dagskvällen är övningsområdet 
öppet för alla och på freda-
gen får också sådana som inte 
har green card spela på riktiga  
banan. Golfveckan avslutas lör-
dag med gratis spel på banan för 
alla och på söndag 9.6 med golf-
klubbens tävling.

I sommar ordnas åtminstone 
tre green card-kurser i Vörå. 
Den första är 2 juni, den andra 24 
och 30 juni, den tredje 11 juli. Jo-
han Kullbäck som leder kursen 
tar också emot anmälningar på  
telefon 0400-561 658.

Mer information om Vörå golf 
finns på www.voragolf.fi. 

Isen gick 29 april
 z Islossningen i Oravais inträf-

fade i år 29 april klockan 11.35. 
I Lions traditionella isgiss-

ningstävling var Monica Nyfelt 
närmast. Hon hade gissat på 
tiden 11.41. Nyfelt vann en rese-
check på 350 euro. 

Andra blev Monica Forslund 
som gissade på tiden 11.15 och 
tredje Annika Flygare med tiden 
11.11. 

Peter Åbacka är enväldig do-
mare. 740 lotter såldes.

Arbetspoolen söker jobb
 zBehöver du hjälp med gräs-

klippningen, fönstertvättningen 
inför sommaren eller känner du 
att ogräset sprider sig på gården? 
Arbetspoolen förmedlar arbets-
hjälp av ungdomar i 14–18-års-
åldern till privatpersoner. 

Arbetspoolen har flera utbil-
dade barnvakter som kan anlitas.

Uppdraget får ta högst 3 tim-
mar och lönen betalas genast ef-

ter utfört jobb. Lönesumman på 
20 euro är densamma oberoende 
om uppdraget tar tre timmar el-
ler går snabbare. 

Föreningar eller företag kan 
inte använda Arbetspoolen. 

Den som är intresserad av att 
anlita Arbetspoolen kan ringa 
06-3225570 måndag–torsdag 
klockan 9–13. Information finns 
också på www.arbetspoolen.fi.

Aquarelle 
svängde 
på scen

 zÖver 200 personer ville höra 
och se Aquarelle svänga loss med 
låtar av Beatles och Abba i Vörå 
ungdomslokal söndag 5 maj.

– Vi är väldigt nöjda. Publiken 
var med på noterna och vi fick 
till och med stående ovationer, 
säger damkörens dirigent Carl-
David Wallin. 

Första delen av konserten 
tillägnades Beatles, och andra 
halvan Abba.

Tack vare all den goda respons 
som kören fått övervägs nu en  
repris i mars nästa år. Aquarelle i Abba-inspirerade kläder.  Foto: anders lindman

Musmammans vårdag snart här
 zRasmusgården hälsar välkom-

men till Musmammans vårdag 
26 maj klockan 14–16. Mus- 
mamman visar runt, du får mata 
och klappa smådjuren och i  
sagohuset berättas en saga.  
Caféet i Arvidsgården är öppet. 
Frågor? Ring Ulrika, 040-9651561.

Tisdag 2 juli händer mycket på 
Rasmusgården. Då serveras lax-
soppa i Arvidsgården klockan 
11–13. Boka på tel 0400-753414. 

Klockan 13–16 ordnas en tids-
resa då deltagarna får uppleva 

Rasmusgården 1913. Hur lekte 
barnen förr, vad åt man, vilka 
djur  och sysslor fanns på en 
gård, Vad berättade ”Amirikafa-
rarna” då de kom hem? Klä dig 
gammaldags eller låna kläder på 
stället. Förfrågningar kan göras 
till Ulrika Rasmus, 040-9651561.

Verners museum är öppet 
klockan 11–16 samma tisdag. 

Sista veckan i augusti bjuds alla 
Vörås förskolebarn på tidsresa 
till Rasmusbacken. Förfrågning-
ar till Jessica tel 044–7883611.

SOMMARENS 
TRÄNING = BBZ!

10.6–11.7.2013
Träna i YourCoachs effektiva och inspirerande träningsgrupper i sommar!
Då är det nämligen BBZ som gäller, d.v.s. Bootcamp, Boxercise och Zumba.
Detta kan du dessutom göra på din hemort!
BBZ (Bootcamp, Boxercise eller Zumba) – utomhus! (inomhus vid ösregn)
 Måndag Onsdag
kl. 18.00 Vörå Oravais
kl. 19.45 Maxmo Nykarleby
Mer information finns på www.yourcoach.fi/bbz eller av malin@yourcoach.fi. Anmälningar görs till samma 
e-post eller per telefon: 050-330 7449. Anmälan bör se ske senast 6 juni. Pris: 49 e/pers. och högst 16 
deltagare per grupp ryms med på dessa exklusiva träningar, så det är först till kvarn som gäller!

www.x-ellent.fi

MÅ-ONS-TO-FRE 12–17, lö 10–13
Övriga tider enl. Ök. 

kulla Center, Oravais, tel. 0400-340 093

• BÅTaR Och MOTORER

• JuliaNa växThuS

• wEEkENd hOuSE  

  STOckhuS

• STiga TRädgÅRdS-

  MaSkiNER

• x-EllENT SläpvagNaR

Nya öppettider!

Handla nu!

AUTOSHOP
N. ÅSTRAND

Tel. 06-385 0405
Mobil 050-343 2490
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 zTrehundra personer tog del 
av en hel festsal full med vack-
ra hantverk när Vörå-Oravis-
Maxmo medborgarinstitut höll 
våravslutning på Norrvalla sista 
helgen i april. 

Skaparglädjen syntes i varje 
föremål och de utställda föremå-
len höll hög klass. 

Här fanns kastrullunderlägg 
gjorda av kaffepaket, smycken 
av plast eller gamla skedar, sitt-

dynor av jeans och virkade lös-
tagbara kragar. Här fanns också 
mönsterstickade dukar, kransar 
av papperssnören samt såväl 
nytillverkade som restaurerade, 
med kärlek tillverkade, vackra 

möbler. Och mycket mer. 
I mitten av salen gavs båda  

dagarna arbetsdemonstrationer 
av såväl väl bekanta kurstekni-
ker, såsom knivmakeri, kera-
mik och lappteknik, men också 

sådant som kan tänkas bli kur-
ser om efterfrågan finns, såsom 
garnspinning och dockmakeri.

AnnA GAmmelGård
text och foto

En sal fylld av skaparglädje
matti Havulehto till vänster har hållit knivmakarkurser i 16 år. Anders Hedlund, 83, i mitten är äldsta kursdeltagaren på knivkurserna. Ingmar Jåfs 
till höger berättar att cirka 70 knivar tillverkas varje år på kurserna.

Kjolar som sytts med tanke på 
gammaldags marknader.

Kurt Söderberg dre-
jar en vas.

många vackra tavlor har målats i olika tekniker un-
der vintern.

Textillärare mari-louise Thylin visar en matta 
som Anette drifell virkat  av gamla t-skjortor.

medborgarinstitutet avslutade 
det musikaliska läsåret med en 
sång- och musikkavalkad. Fanny 
Hästbacka har tagit sånglektio-
ner med Charlotta Kerbs som 
lärare. Foto: Katarina Österberg

Vörå pensionärskör uppträdde på kavalkaden, från vänster lisen 
Hedlund, Inger rönnlund, ruth Smeds, märta nygård, lisa Gran-
ström, Anna nyby, Agnes eriksson och erik liljeström under ledning 
av Carl-david Wallin. dessutom uppträdde barnkören Vänner, 
manskören rågbröderna, Kör för alla och Oravais manskör. Cirka 100 
personer slöt upp till Centrumskolan i Oravais.  Foto: Katarina Österberg

en vacker spegel. I bakgrunden 
ses bildkonstskolans verk.

Tyck till om MI 
och vinn en kurs!

 zFör att kunna förbättra och ut-
veckla sin verksamhet önskar MI 
förslag på nya kurser och före- 
läsningar. MI vill också höra 
dina  åsikter om befintliga  
kurser. Strävan är att både gam-
la och nya deltagare ska trivas  
och få ut maximalt av sitt del-
tagande.

Bland alla som lämnar in ifylld 
blankett, senast 21 maj, utlottas 
två presentkort på valfri kurs för 
läsåret 2013–2014.

Blanketter finns att hämta och 
kan inlämnas vid MI:s kansli vid 
förvaltningshuset i Oravais, cen-
tralkansliet i Vörå, Tottesunds 
herrgård samt vid alla bibliotek 
och i bokbussen. Dessutom kan 
blanketten skrivas ut från web-
ben, adress: www.vora.fi/mi. 

Kerro mielipiteesi 
ja voita kurssi!

 zKansalaisopisto haluaa, 
parantaakseen ja kehittääkseen 
toimintaansa, ehdotuksia uusis-
ta kursseista, luennoista sekä 
mielipiteitä jo olevista kurs-
seista.  Pyrkimys on, että  kaikki 
osallistujat viihtyisivät ja saisivat 
mahdollisimman paljon irti osal-
listumisestaan.

Kaikkien kesken, jotka jättävät 
täytetyn lomakkeen, viimeistään 
21.5, arvotaan kaksi lahjakorttia 
vapaavalintaiselle kurssille luku-
vuonna 2013–2014.

Lomakkeita voi hakea ja jättää 
Oravaisten hallintotalolle, Vöy-
rin keskustoimistoon, Tottesun-
din kartanoon sekä kirjastoihin 
ja kirjastoautoon. Tämän lisäksi 
voi lomakkeen hakea kotisivul-
tamme www.vora.fi/mi.

Flera mopeder har återfått sin glans på restau-
reringskurserna.

Sång- och musikkavalkad
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 z Boktips

 zVi fortsätter att låta kunder ge 
tips på böcker. I dag presenterar 
Lotta Moring en ny finlands-
svensk bok. Har du någon bok 
du vill rekommendera? Ta kon-
takt med något av biblioteken i 
kommunen. 

 z I Sonja Hellmans bok Kvin-
nor utan land berättar femton 
kvinnor om sina liv, om upp-
växten i hemlandet och om 

levnadsförhål-
landena där, om 
ankomsten till 
det främmande 
landet Finland 
och hur det är 
att leva som in-
vandrarkvinna 
här.

Kv i n n o r n a 
kommer från olika håll i värl-
den: Afghanistan, Bosnien, Irak, 

Libyen, Marocko, Pakistan och 
Somalia. En handfull av dem är 
flyktingar, resten har kommit hit 
på grund av giftermål eller som 
så kallade arbetskraftsinvand-
rare. Alla är muslimer, vilket inte 
säger så mycket. Det finns givet-
vis lika stora skillnader mellan 
muslimer som mellan kristna.

Sonja Hellman är till vardags 
journalist på Hufvudstadsbladet. 
Hon lyckas väl med att placera 
in varje kvinnas levnadsöde i 
ett större politiskt och kulturellt 
sammanhang. Samtidigt håller 
hon upp en spegel mot finlän-
darna och det finska samhället, 
och det som framträder i spegeln 
är ofta ingen trevlig bild.

Här finns kanske en trygghet 
som saknades i ett krigshärjat, 
socialt ojämlikt eller kvinnoför-
tryckande hemland, men här rå-
der brist på annat: stöd, närhet, 
omtanke, intresse.

Personer med invandrarbak-
grund löper stor risk att bli de-
primerade i Finland, konstaterar 
Sajida från Pakistan. Hon har en 
önskan: ”att det plötsligt ringer 
på dörren och en vän kommer 
in.”     

Lotta Moring

 z En ny roman av Lynn Aus-
tin ser många läsare fram emot. 
Wonderland Creek  resan till 
verkligheten heter den nyaste. 
Alice Grace Ripley lever i böck-
ernas värld. När hennes pojkvän 
gör slut och hon samtidigt blir ar-
betslös planerar hon att följa med 
sin moster på en resa. Hon stiger 
av på en liten ort där hon har ett 
ärende att uträtta. Därifrån visar 
det sig sedan vara omöjligt att 
komma vidare. Det är 1930-tal 
och på den lilla orten finns var-
ken telefon eller bussförbindel-
ser. Verkligheten tränger sig på 
Alice. Hos människorna på de 
ensligt belägna gårdarna i bergen 
blir hon delaktig det verkliga li-
vet. Och småningom förvandlas 
Alice.

 z Per J. Anderssons bok New 
Delhi  Borås, den osannolika 
berättelsen om indiern som 
cyklade till kärleken i Sverige 
är en biografi om Pikej som föds 
oberörbar och fattig i en liten by i 
östra Indien. Enligt tradition till-
kallas en astrolog som spår att Pi-
kej ska gifta sig med en utländsk 
flicka. Pikej växer upp och blir 
framgångsrik porträttecknare.  

Profetian följer honom och 
många gånger tvivlar han på den 
tills han en kväll i konstskolan i 
New Delhi får möjlighet att teck-
na av en ung blond kvinna, Lot-
ta från Borås. Kärleken vaknar 
men chansen att de ska ses igen 
när Lotta rest hem är minimal.

En januaridag när längtan  
efter Lotta blir för stor köper Pi-
kej en cykel och börjar sin även-
tyrliga cykelresa från Indien till 
Borås. Strapatserna blir många 
och veckorna går. Pikej kastas 
mellan motgångar och förvän-
tan. Inte blir det lättare av att 
han länge tror att Borås ligger i 
Schweiz...

Boken är underhållande och 
en smula humoristisk. Kultur-
krockar blir ett faktum samtidigt 
som man som läsare också blir 
glad av att han fått möta männis-
kor som velat hjälpa en främling. 
Man kan inte annat än känna 
delaktighet i Pikejs längtan efter 
kärleken.

 zOm du vill låna: Ring Vörå 
huvudbibliotek på telefon 
3821 686, biblioteket i Oravais 
3821 689 eller biblioteket i 
Maxmo på 3821 688.

 zTäällä saat lukuvinkkejä 
kirjoista jotka löytyvät Vöyrin 
kunnan kirjastoista.

 z Johanna Lind uskoo löytä-
neensä elämänsä miehen eikä 
ymmärrä tai halua nähdä vaaran 
merkkejä. Naapuritalon yksinäi-
nen tarkkailija seuraa tragedian 
kehittymistä. Ennättääkö hän 
väliin ennen kuin mies kietoo 
uuden uhrinsa peruuttomasti 
väkivallan verkkoon? 

Outi Pakkasen Julma kuu 
on tarkkasilmäinen ja ajan-
kohtainen jännäri, joka kertoo 
yksinäisten cityihmisten rakkau-
den nälästä ja hyväksikäytöstä. 
Narsismin ja egoismin tappava 
yhdistelmä piirtää julmalla ta-
valla kuvaa nyky-yhteiskunnan 
arvoista.

 z Pelastakaa pojat! Raisa Cac-
ciatoren ja Samuli Koiso-Kant-
tilan kasvatusopas, joka  auttaa 
pohtimaan miten poikien hyvin-
vointia, itsetuntoa ja minäkuvaa 
voi tukea lapsuuden ja nuoruu-

den herkkinä vuosina. Kirjan 
lähtökohta on, että pojat ja tytöt 
ovat usein erilaisia. Pojat rikko-
vat sääntöjä ja totuttuja tapoja 
ja haastavat ympäristöään usein 
voimakkaammin kuin tytöt. Mo-
net vanhemmat ovat pulassa 
siksi, että omilta vanhemmilta 
saadut mallit toimia vanhempina 
eivät tunnu enää sopivilta. Niitä 
on aika muuttaa, mutta miten?  
Kirjassa painotetaan erityisesti 
isien ja muiden lähiympäristön 
miesten tärkeyttä pojan kasvulle.

Kun jo alakouluikäiset tytöt 
haluavat laihduttaa, meikata tai 
käyttää topattuja liivejä, sopii 
kysyä, minkälaista naisenmallia 
kulttuurimme tytöille tarjoilee. 
Yliseksualisoitunut yhteiskun-
ta ei enää näytä jättävän tilaa 
lapsuudelle, nuoruudelle ja kas-
vulle. Kuinka suojata tyttöä me-
dian vahingoillisilta viesteiltä, 
joita tämä on liian nuori ym-
märtämään? Jos ulkonäkö, sek-
suaalisuus ja ennenaikainen ai-
kuistuminen hallitsevat nuoren 
elämää, johtaa se helposti huo-

noon itsetuntoon, ahdistuneisuu- 
teen, syömishäirihöihin ja jopa 
itsetuhoiseen käyttäytymiseen. 
Tämä käytännön-läheinen teos 
opastaa vanhempia miten suo-
jella tytön lapsuutta, vahvistaa 
hänen itsetuntoaan ja ohjata hä-
nen kasvuaan tasapainoiseksi ja 
itseään kunnioittavaksi naiseksi.

 z Jos haluat lainata, soita: 
Vöyrin pääkirjasto 3821 686, 
Oravaisten kirjasto 3821 689 tai 
Maksamaan kirjasto 3821 688.

 z Lukuvinkkejä

 z Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

Seminarium om barn och aggressioner
 zDr Gordon Neufeld från Van-

couver föreläser på seminariet 
Aggressioner hos barn torsdagen 
den 6 juni klockan 9–16 i Norr-
vallas auditorium. 

Aggressioner har förbryllat 
tänkare i århundraden. Att för-
stå beteendet är ännu viktigare i 
dagens värld när aggressiviteten 
växer bland barn och unga. 

Utifrån aktuella vetenskapliga 
upptäckter i utvecklingsveten-
skap och neurobiologi sätter den 
prisbelönade kliniske psykolo-
gen, teoretikern och författaren 
dr Gordon Neufeld samman 

pusslet och visar aggressionens 
rötter i emotionell anknytning 
och i känslor. Hans väl samman-
satta modell av aggression visar 
på förvånande och effektiva sätt 
att hantera grundorsakerna till 
aggression, oavsett i vilken roll 
eller inom vilket område man 
arbetar med barn och unga. Dr 
Neufelds uppfriskande synsätt 
bygger på över 40 års erfaren-
heter av arbete med aggression 
hos barn och unga.

Dr Neufeld är Kanadas främ-
ste barn- och ungdomspsykolog 
med ett utvecklingsvetenskapligt 

perspektiv och en internationellt 
ledande uttolkare av det moder-
na utvecklingsorienterade syn-
sättet på barn och unga. 

Dr Neufeld ger en ny infallsvin-
kel på dagens ungdomsproblem 
såsom ångest, svag studiemotiva-
tion, bristande uppmärksamhet, 
dålig impulskontroll, ökande 
aggressivitet och svårbemästrad 
mobbning. Hans modell är en 
syntes av utvecklingspsykologi, 
anknytningsteori, neurobiologi, 
samt 40-års klinisk erfarenhet 
som psykolog i både hem och 
skola.

Seminariet passar alla som 
möter barn och unga: lärare, 
skolkuratorer, skolpsykologer, 
skolledare, barnskötare, förskol-
lärare, idrottsledare samt politi-
ker och beslutsfattare i barn- och 
ungdomsfrågor och föräldrar. 
Seminariet ges på engelska. Dis-
kussioner tolkas till svenska.

Medborgarinstitutet ordnar 
seminariet i samarbete med Flyk-
tingbyrån. Kursnummer 61980.

Anmälan kan göras dygnet 
runt på  www.vora.fi/kursanma-
lan, eller under kanslitid 9–16 på 
telefon 382 1673. gordon neufeld. Foto: Pressbild 

0500 663907 
/ Mikke, Vörå

Ring för info!

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

TEHO Clean 
TAKTVÄTT OCH MÅLNING AV TAK

Clean

Centralgatan 34 B 9
65320 VASA

Ola Forsbacka  050 562 2485
Stefan Snåfs  050 430 3970
namn.efternamn@rakbyggsf.fi

- Renoveringar
- Nybyggen
- Målningsarbeten
- Badrumsrenoveringar

(VTT:s)
- Sanering av vattenskador
- Inredningsarbeten
- Takrenoveringar

Vi utför följande arbeten
inom byggnadsbranschen:

Utför även murningsarbeten

Saris Optik
Vöråvägen 8, VÖRÅ t. 383 7333

www.sarisoptik.fi

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

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
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Tuntuuko tarkentaminen hitaalta? 
Särkeekö päätä? Kokeile käänteentekeviä 
Rodenstock Young Life linssejä nuorille 
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.  

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

BYGGARE OCH 
RENOVERARE!

Från Vörå Snickeritjänst 
erhålles kvalitets-
produkter såsom:

• Kök i gammal stil 
(helträskåp)

• Innertrappor
• m.m., m.m.

Ta kontakt: tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi

www.vorasnickeritjanst.fi

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

BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Vörå kommun
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Vöyri

Sommaruppladdning

Kesälatausta

 zDet märks i kommunens ad-
ministration att sommaren när-
mar sig. Bygglov ska beviljas 
och tomtreservationer görs och 
semesterlistor cirkulerar på de 
olika avdelningarna. Som vanligt 
är planerna och evenemangen 
på våra några sommarmånader 
otaliga.

Trots diskussionen om och 
analysen av fjolårets bokslutssiff-
ror överskuggar mycket annat i 
organisationen pågår hela tiden 
arbetet på fältet för allas vårt bäs-
ta. En titt på styrelsens protokoll 
ger en liten inblick i vad som just 
nu pågår och händer med den 
investeringsbudget som fullmäk-
tige har godkänt för i år. 

I Maxmo kyrkby fortsätter 

utbyggnaden av avloppsanslut-
ningar till fastigheterna. Så det 
blir grävande med allt vad där-
till hör även i sommar i Maxmo! 
På sikt får vi ett hållbart system 
som är skonsamt för miljön och 
enkelt för fastighetsägaren att 
underhålla.

I Oravais slutförs idrottspla-
nens sanering. YIT Rakennus 
valdes som entreprenör för att 
förnya löpbanorna. Snart får vi 
återinviga planen för kommande 
års verksamhet med riktigt fina 
tävlingar eller annat som kan 
höja motivationen för våra idrot-
tande ungdomar.

Barnomsorgens utbyggnad 
avancerar. Styrelsen har beslu-
tat om personalanställningar 

till den nya enheten på Norrval-
labacken, Elvigårdens daghem. 
Renoveringen av lokalerna bor-
de bli klar under våren och för-
sommaren och barnen får flytta 
in i senast till hösten.

Fastighetsbolaget för Norr-
valla startar upp sin verksamhet 
som ett ömsesidigt fastighets-
aktiebolag mellan Folkhälsan 
utbildning och Vörå kommun. 
De slutliga avtalen ska ännu 
undertecknas, det formella kö-
pet göras och styrelsemedlem-
mar väljas till bolagets första 
verksamhetsår. Samtidigt har 
gymnasiearbetsgruppen beställt 
skisser som kan utgöra grund för 
en offentlig upphandling av pla-
neringsarbetet för kommunens 

byggnation av gymnasieutrym-
men i byggnaden.

Under försommaren kommer 
kommunens fullmäktige att få 
tänka till om kommunens vision 
och målsättningar vid en afton-
skola. Strategiarbetet ligger un-
der året sedan till grund för bud-
getuppgörandet och planeringen 
av verksamheten i de olika sek-
torerna. Strategiarbetet startades 
som en framtidssatsning av den 
gamla styrelsen och kommer 
att genomsyra vår verksamhet 
under de kommande åren. Jag 
tror att strategiarbetet kommer 
att tillföra mycket, speciellt då 
vi måste se över vår nuvarande 
verksamhet och ifrågasätta om 
det vi gör till alla delar är nöd-

vändigt och ekonomiska försvar-
bart då de ekonomiska resurser-
na krymper och uppgifterna bara 
tenderar att öka och öka.

Som ni ser så sjuder det av 
verksamhet i de olika sektorer-
na och jag tror att vi alla lite till 
mans upplever att vi har alldeles 
för mycket att göra på alldeles 
för kort tid, men vi är bara män-
niskor och blott vi gör så gott vi 
kan allesammans så tror jag att 
det räcker riktigt långt!

Ha en riktigt fin försommar!

Christina Öling
kommundirektör 

 zMyös kunnan hallinnossa  
huomaa kesän lähestymisen. Ra-
kennuslupia myönnetään, tontti-
varauksia tehdään ja lomalistat 
kiertelevät kunnan eri osastoil-
la. Kuten tavallista muutaman 
kesäkuukauden ajalle valmistel-
laan monia erilaisia tapahtumia 
ja laaditaan lomasuunnitelmia.

Vaikka keskustelu ja analyysi 
viime vuoden tilinpäätösluvuis-
ta on tällä hetkellä hallitsevaa, 
jatkuu samalla jokapäiväinen 
kaikkien kuntalaisten parhaaksi 
tehtävä kenttätyö. Kunnanhal-
lituksen pöytäkirjoista ilmenee, 
mitä parhaillaan tapahtuu val-
tuuston tälle vuodelle hyväksy-
män investointibudjetin toteut-
tamisessa.

Maksamaan kirkonkylässä 
jatkuu kiinteistöihin tehtävien 
jätevesiliittymien rakentaminen. 
Siten kaivuutyöt ja kaikki muu 
siihen liittyvä näkyy Maksa-

maalla myös tänä kesänä! Aikaa 
myöten saamme ympäristöystä-
vällisen ja kiinteistönomistajille 
helppohoitoisen jätevesijärjes-
telmän.

Oravaisissa viedään päätök-
seen urheilukentän peruskor-
jaus. YIT Rakennus valittiin 
uusien juoksuratojen urakoitsi-
jaksi. Pian voimme vihkiä uu-
situn kentän tulevien vuosien 
toimintaa ja hienoja kilpailuja 
varten, ja hyvät olosuhteet ovat 
omiaan kohottamaan urheilevan 
nuorison motivaatiota.

Lasten päivähoidossa rakenta-
minen etenee ja kunnanhallitus 
on päättänyt Norrvallan mäelle 
tulevan uuden päiväkodin, Elvi-
gårdenin, viroista ja toimista. 
Peruskorjattavien tilojen pitäisi 
valmistua kevään ja alkukesän 
aikana, ja lapset voivat muuttaa 
uusiin tiloihin viimeistään syk-
syllä.

Norrvallan Kiinteistöyhtiö 
aloittaa toimintansa Folkhälsan 
Utbildning Ab:n ja Vöyrin kun-
nan välisenä keskinäisenä kiin-
teistöosakeyhtiönä. Sitä ennen 
pitää vielä allekirjoittaa lopulli-
set sopimukset ja tehdä muodol-
linen kauppa sekä valita hallitus 
yhtiön ensimmäistä toiminta-
vuotta varten. Lukion työryhmä 
on tilannut luonnokset, joita 
voidaan käyttää perustana, kun 
pyydetään tarjoukset suunnitel-
masta sijoittaa lukio Norrvallan 

kiinteistöön.
Alkukesästä valtuusto koko-

ontuu iltakouluun pohtimaan 
kunnan tulevaisuuden visiota 
ja tavoitteita. Tämä strategiatyö 
tulee ohjaamaan talousarvion 
laadintaa ja eri sektoreiden toi-
mintojen suunnittelua. Edelli-
nen kunnanhallitus aloitti tule-
vaisuuden jäsentämiseen tähtää-
vän strategiatyön, ja se tulee ole-
maan keskeisesti esillä tulevien 
vuosien toiminnassa. 

Näkemykseni on, että strategia-
työ tulee antamaan meille paljon 
erityisesti siksi, kun joudumme 
käymään läpi nykyiset toimin-
tamuotomme ja harkitsemaan, 
onko kaikki välttämätöntä ja 
perusteltua, kun taloudelliset 
voimavarat kutistuvat ja tehtävät 
pyrkivät vain lisääntymään.

Yllä oleva osoittaa, miten 
monipuolista toimintaa eri sek-

toreilla on meneillään, ja tai-
damme kaikki tuntea, että meillä 
on aivan liian vähän aikaa ehtiä 
kaikkea niin lyhyenä aikana, 
mutta olemme vain ihmisiä ja 
kun teemme parhaamme, niin se 
tulee riittämään pitkälle!

Oikein hyvää alkukesää toi-
vottaen!

Vörå

” 
Strategiatyö tulee 
antamaan meille pal-
jon erityisesti siksi, 
kun joudumme käy-
mään läpi nykyiset 
toimintamuotomme.

Christina Öling
kunnanjohtaja

 zKul-Turen. Tämän vuoden 
Kul-Turen järjestetään lauan-
taina 29.6, osana Vöyrin-päivien 
ohjelmaa ja se keskitetään Mak-
samaalle.

Kul-Turen aikana pitävät 
museot, nähtävyydet ja mat-
kailuyrittäjät avointa päivää 
klo 12–18. Tällöin on siis mainio 
tilaisuus tutustua Maksamaan 
nähtävyyksien ja historiaan sekä 
nähdä mitä palveluja matkai-
luyrittäjillä on tarjolla. Samana 
päivänä järjestetään myös Öster-
ön markkinat.

Kaikille Vöyrin kunnan käsi- 
työläisille tarjoutuu silloin mah-
dollisuus näyttää ja myydä tuot-
teitaan maksutta jossakin niistä 
paikoista, jotka osallistuvat pro-
jektiin. Käsityöläisillä on oltava 
mukana oma pöytä ja mahd. 
muut varusteet. 

Sinä, joka haluat osallistua, 
voit ilmoittautua suoraan halut-
tuun paikkaan, viimeistään 
4.6.2013 Tämä siksi, että ehdim-

me saada täydellisen ohjelman 
Kunnallislehden kesäkuun nu-
meroon. Huom! Österön mark-
kinat ottavat maksun kaikilta 
myyjiltä, jotka haluavat paikan 
markkinoilta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aika- 
lautakunta järjestää ilmaisia 
opastettuja bussikuljetuksia 
Oravaisista ja Vöyriltä. Bussit 
käyvät myös Österön markki-
noilla. Lisätietoja seuraavassa 
Kunnallislehdessä.

 zVöyrinpäivät. Vöyrinpäivien, 
29.6–7.7, alustava ohjelma löytyy 
kunnan nettisivuilta osoitteessa 
www.vora.fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/tapahtumat. Ohjelmaa päi-
vitetään yhtäjaksoisesti. 

Ilmoittakaa omista tapahtu-
mista vapaa-aikatoimistoon, 
puh 382 1671 fritid@vora.fi.

 zLangradin-kulkue. Toivomme 
luonnollisesti myös paljon osal-
listujia Langradinkulkueeseen 

6.7. Ilmoittautumiset siihen, ly-
hyen kuvauksen kera, haluam-
me viimeistään 1.7.2013 samaan 
osoitteeseen kuin ylhäällä.

 zKesän muut tapahtumat. 
Kesän tapahtumien tiedot jotka 
haluatte mukaan Kunnallisleh-
den kesänumeroon, tarvitsem-
me Kulttuuri- ja vapaa-aikatoi-
mistoon viimeistään 4.6.2013. 

Lähettäkää kuvaus tapahtu-
masta osoitteeseen Öurintie 31, 
66800 Oravainen tai netin kautta 
osoitteeseen fritid@vora.fi.

 zTuristi-info. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikaosasto saa kesän 
aikaan monta kyselyä muun 
muassa nähtävyyksien ja ruo-
kapaikkojen aukioloajoista, hin-
noista, kartoista ym. Toivomme 
siksi myös semmoista info-ai-
neistoa viimeistään 4.6.2013 jota  
voimme sitten koostaa ja jakaa 
kunnan info-pisteisiin ja kirjas-
toihin.

 z Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto tiedottaa

 z Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb
 zSextio personer är anmälda 

till sommarkryssningen 3–5 juni. 
Vår klubb har flest deltagare från 
Svenska Österbotten. Det är vi 
tacksamma för. Tidtabeller och 
mera info kommer i Wör-tv, År-
vas-tv och i föreningslistan i Va-
sabladet. Info fås också från Pe-
ter Norrgård på tel 040-262624.

Den årliga sommarresan blir 
i år en endagsresa till Larsmo, 

Karleby och Kronoby 8 augusti. 
Resan är under planering, mer 
info i Kommunbladets juninum-
mer.

Födelsemärkeskontrollen den 
15 maj blev också fullbokad. 38 
personer kom med på undersök-
ningen, medan 30 är på väntelista 
till ett nytt tillfälle. Vi försöker att 
få ett nytt undersökningstillfälle 
till så snart som möjligt.

Skriv fågeldikt 
 zTegengrensällskapet utlyser en 

skrivartävling som riktar sig till 
skolelever på temat ”Tegengrens 
fåglar”. 

Eleverna får diskutera och 
samarbeta, men alla skriver var-
sin dikt. För inspiration kan man 
gå ut i naturen och observera 
eller delta i fågelexkursioner. 
Texterna ska skickas in senast 
31 oktober till marja.lena.soder-
gard@gmail.com. Resultaten 

publiceras i tidningen Läraren i 
november 2013 och meddelas till 
deltagarna.  

 Foto: tomas Klemets
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 z Vörå församling
döpta:
 • Ellen Linnéa Rintamäki från 

Vörå född 8.1.2013.
 • Fanny Lovisa Rintamäki från 

Vörå född 8.1.2013.
 • Ylva Linnéa Marie Holm från 

Vörå född 20.1.2013.
 •Molly Ruth Amanda Antus från 

Vörå född 22.1.2013.
 • Nathalie Elvie Regina Skräddar 

från Maxmo född 26.1.2013.

döda:
 • Anna Ekman från Vörå som dog 

24.3.2013, 88 år.
 • Etel Alice Ingo från Vörå som 

dog 6.4.2013, 86 år.
 • Dagny Viola Häggman från Ora-

vais som dog 7.4.2013, 96 år.
 • Dagmar Månsus från Vörå som 

dog 8.4.201, 95 år.
 • Ulf Göran Haga från Vörå som 

dog 8.4.2013, 53 år.

Minus blev plus 
för församlingen

 zVörå församling gick drygt 
13 000 euro på plus i fjol. Med 
tanke på att ett minusresultat var 
väntat är kyrkoherde Ulf Sund-
stén nöjd.

–Vi fick mer skatteintäkter än 
väntat och lyckades dessutom 
spara lite.

Skatteintäkterna har direkt 
samband med att Vöråborna 
tjänade bättre än väntat. Men 
situationen kan bli svårare i år, 
tror Sundstén. En orsak är att 
Norrvallas rehabilitering flyttat 
från orten. En annan att också 
andra företag har det kärvt. Om 
församlingens budgetförslag för 
2013 håller blir resultatet minus 
100 000 euro.

– Ekonomin ger oss stora ut-
maningar. Sedan Vörå, Oravais 
och Maxmo församlingar slogs 
ihop handlar det om att krympa 
kostymen och få bort överlap-
pande funktioner mellan de 

olika församlingarna. Vi hoppas 
att det kan ske i huvudsak via 
pensioneringar.

Församlingen är skuldfri. Soli-
diteten har ökat från 88 procent 
2011 till 94,5 procent i fjol.

Församlingens medlemsantal 
minskade under 2012 med 71 per-
soner och var 5 714 vid utgången 
av året. Under året föddes 56 
personer medan 76 församlings-
medlemmar avled. 

Församlingen har 26 anställda, 
varav 17 är kvinnor och 9 är män.

Under fjolåret firades 214 
gudstjänster med sammanlagt 
15 025 deltagare. I alla kyrkliga 
sammankomster sammanlagt 
deltog nästan 26 000 personer.

Kristoffer Streng har fått or-
dinarie tjänst som c-kantor i 
församlingen. Han är placerad i 
Oravais kapellförsamling.

anna GammelGård

 z Betraktelsen

I väntans tid
 zNär detta nummer av Kom-

munbladet utkommer står vi mitt 
emellan Kristi himmelsfärd och 
pingst. För de första lärjungarna 
var den tiden en tid av väntan. 
Jesus hade bett dem att stanna 
kvar i staden tills de blivit rus-
tade med kraft från höjden (Luk 
14:49). De visste inte hur och när 
men de visste att det skulle ske, 
och de väntade i spänd förvän-
tan. Och pingstdagen kom med 
Andens utgjutelse och med kraft 
från höjden.

De första lärjungarnas trosliv 
hade sina toppar men också sina 
dalar. Där fanns tro och tvivel, 
bekännelse och förnekelse, miss-

mod och hopp, sorg och glädje, 
rädsla och frimodighet. Det gick 
inte på räls, jämnt och ständigt 
framåt. 

Så är det än i dag. Ofta upp-
lever vi att den kristna tron, vår 
egen och kyrkans, kämpar i upp-
försbacke. Det går trögt, är tungt 
och oinspirerat. Men vi behöver 
inte ge upp, så har det från och 
till känts för kristna i alla tider. 
Gud glömmer inte sina löften, 
han avskriver inte sin plan. Han 
ber oss att vänta att något ska 
ske. 

Ett uttryck som används i bi-
beln är när tiden var inne. När 
den rätta tiden och stunden var 

där, då handlade Gud, då lät han 
det ske. Därför skulle lärjungar-
na vänta, för när tiden var inne 
skulle de bli rustade med kraft 
från höjden. Den helige Ande, 
Hjälparen, som Jesus lovat dem, 
skulle komma över dem och de 
skulle få ny frimodighet och nya 
gåvor för det uppdrag de fått, att 
gå ut och evangelisera världen.  

Gud har en plan också för oss 
och i den planen ingår också 
väntan, väntan i trygg förtröstan 
på, att snart är tiden inne också 
för oss, snart ska Gud låta något 
ske också bland oss, i vår bygd.

Hur ska vi vänta? Vänta och 
hoppas? Nej, vänta och tro! Och 

vänta och be, och vara beredda. 
Och sedan, när tiden är inne, då 
sänder Gud, då handlar han.

Hur svag och flämtande tros-
lågan än är finns det hopp. Gud 
vill inte släcka lågor, han vill och 
kan tända på nytt. Kanske tänder 
han upp din troslåga i dag, kan-
ske sänder han väckelse över vår 
bygd i dag, eller i morgon, eller i 
sommar ... Vänta och be!

För, som det står på väggen i 
Österö bönehus, icke genom nå-
gon människas styrka eller kraft 
skall det ske, utan genom min 
Ande, säger Herren.

Bo-erIk Granlund
kaplan

kd satsar  
i Vörå

 zKristdemokraterna i Finland 
har fått en ny lokalavdelning i 
Vörå. Hittills har den fyra med-
lemmar, men målet är att bli fler.

Jeanette Ljungars är ordfö-
rande för lokalavdelningen. I 
senaste fullmäktigeval fick hon 
65 röster och var 11 röster från 
inval. Sedan i januari är Ljungars 
också sekreterare i Kristdemo-
kraternas svenska organisation.

– Mitt jobb i den svenska orga-
nisationen är att besöka lokalav-
delningarna och inspirera dem 
att bygga politik utgående från 
människorelationer. Jag kände 
att jag behövde starta en lokal-
avdelning i min egen kommun.

Med lokalavdelningen i ryggen 
vill Ljungars nu hjälpa till och 
jobba utgående från de behov 
som finns i kommunen. 

– Hur kan vi hjälpa våra kom-
muninvånare med praktiska sa-
ker? Hur kan vi fylla de behov 
som finns? Politik handlar om 

allt som rör oss människor och 
är ett sätt att ta hand om kom-
muninvånarna.

– Om det saknas ett gubbfot-
bollslag i kommunen kan vi star-
ta ett i KD:s regi. Om ett eftis sak-
nas kanske KD kan skrapa ihop 
frivilliga och starta ett, säger hon.

Jeanette Ljungars tror att Krist-
demokraternas människosyn 
och värderingar gör att med-

lemsantalet kommer att öka nu 
när en lokalavdelning finns. 

– Vi vill jobba för vår kommun 
och invånarnas bästa tillsam-
mans med de andra partierna. Vi 
vill också väcka intresse för po-
litiken genom att visa att politik 
inte bara är möten. Jag tror att 
människorna blir mer motive-
rade om de blir involverade.

anna GammelGård

Jeanette ljungars är den drivande kraften i kristdemokraternas nya 
lokalavdelning i Vörå.  Foto: anna gammelgård

 zStyrelsen består av ordförande 
Maj-Britt Nybacka, viceordfö-
rande Kurt Gref, sekreterare 
Karl Gustav Karls, kassör och 
medlemssekreterare Gunborg 
Söderlund. Övriga i styrelsen är 
Börje Agnesbäck, Gösta Holm-
ström, Mari-Ann Lax, Bror 
Hägglund, Anders Backlund, 
Seija Nyvall, Bertel Backlund, 
Märta Nygård, Ole Söderlund, 
Svea Sjöberg samt Leo Norrlin.

Föreningens stödpersoner 
för hjärtpatienter Maj-Britt Ny-
backa, Märta Nygård samt An-
na-Lisa Lauren. Föreningen har 
197 medlemmar.

Vi uppmärksammade Hjärt-
veckan 15–21 april på förening-
ens vårmöte 18 april i Karvsor 
skola. Apotekare Mona Heik-
folk informerade om de nya e-
recepten samt andra nyheter på 
apoteks/medicinfronten.  

Vi deltar i distriktets motions-
kampanj som pågår april–maj. 
Motionskort finns på ortens 
apotek samt fås från styrelse-
medlemmarna. Motionskorten 

inlämnas senast den 15.6.
I år går sommarresan till 

Umeå 13 juni. Bussen följer med 
i Umeå. Vi besöker Baggböle 
herrgård samt Arboretum skogs-
trädgård. Lokal guide med. Även 
icke medlemmar välkomna med. 
Anmälan senast den 15.5.

Lördagen den 6 juli kl. 14 blir 
det konsert i Vörå samgymna- 
siums festsal till förmån för Vörå-
Oravais-Maxmo hjärtförening. 

Vår traditionella grillkväll vid 
Hällnäs småbåtshamn blir i år 
den 26.7 kl. 17. 

Nästa rehabiliteringskurs blir 
18–20.10 2013 och 20–21.2 2014 i 
Härmä. Hjärtpatienter som inte 
deltagit tidigare kan söka.

Kust-Österbottens hjärtdis-
trikts sommarfest blir 7.9 i Härmä 
spa. Se närmare föreningarnas 
minneslista.

Plock ur 2012 års verksamhet: 
Vårmötet lockade 79 deltagare, 
grillkväll vid Hällnäs småbåts-
hamn 68, teaterresan till Hel-
singfors 54, höstmötet 38.

GunBorG Söderlund

 z Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening

 zVörå uf höll årsmöte 21 april 
och utsåg följande styrelse: Ord-
förande Niklas Svartbäck, vice 
ordförande Victor Ohlis, kassör 
Johanna Stålnacke, sekreterare 
Jimmy Björklund. Övriga med-
lemmar är Josefin Sirén, Jes-
sica Kattil, Jonatan Ågren, Antti 
Havulehto, Jens Staffans, Mika 
Uuranmäki och Markus Mark-
kula. Suppleant är Markus Påhls.

 z Vörå uf

Solveig Åhman vann vecka i Hemavan
 zHellnäsnejdens uf har lottat 

ut en veckas vistelse i Hemavan, 
sponsorerad av Martin Markén. 
Av de 600 som skrivit i häftet 
i Hellnässpåret hade Solveig 
Åhman turen med sig och får 
söka sig till Hemavanfjällen för 
träning till nästa säsong. Karin 
Eriksson vann en årsprenumera-
tion på Kuriren.

De som hade flest anteck-
ningar i motionshäftet hade 
största chansen att vinna. Mar-
kén vill påpeka att hans familje- 
anhöriga var uteslutna från lott-
dragningen.

Ungdomsföreningen tackar 
alla som genom talkoinsatser 
bidragit till att hålla skidspåret 
i ypperligt skick hela säsongen.

Hellnäsnejdens uf. Från vänster Sara-li eriksson, thomas Bergman, 
Sebastian Bystedt, Jonas Stenberg och michaela Stenberg. 

 z Hellnäsnejdens uf

 zOravais ungdomsförening pla-
nerar en lokal sång- och band-
kväll för hela familjen den 15 juni 
på paviljongen. Vi vill ge alla lo-
kala förmågor i Vörå chansen att 
få visa upp sig och sjunga/spela 
en låt eller två. Banden eller 
sångarna kan vara allt från under 
skolålder upp till 18–19 år. 

Banden eller personen som 
vill uppträda kan anmäla sig 
till oravaisuf@gmail.com så fort 
som möjligt, dock senast 26.5.

 z Oravais uf
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Damfrisering Lisa
Vöråvägen 2, 050-5610 726

Hos mig hittar du också 
RosenseRiens
pRodukteR!
Nu är solkrämeN
med karoteN 
äntligen här!

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå 
informerar:

Öppettider i sommar
Oravais hälsovårdscentral är öppen i vanlig ordning, medan
Vörå hälsostation är stängd 1.7–4.8.2013.

Tandvården i Vörå håller stängt enligt följande:
Vörå tandklinik 17.6–14.7
Oravais tandklinik 15.7–18.8

Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alue tiedottaa:

Aukioloajat kesällä 2013
Oravaisten terveyskeskus on auki normaalisti,
Vöyrin terveysasema on kiinni 1.7.–4.8.

Hammashoitolat ovat kiinni seuraavasti:
Vöyrin hammashoitola 17.6.–14.7.
Oravaisten hammashoitola 15.7.–18.8.

www.korsholm.fi 

Reiki-
behandlingar
utföres!
Information och tidsbokning:
Heidi Gråbbil,
Larvvägen 712 B, Vörå
☎ 044 544 0477
reiki.heidig@gmail.com

AVFALLSSERVICE

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

AUKTORISERAD STENA-MOTTAGNINGSPUNKT
Tömning av 
slambrunnar
Torravfall

Utbytesflak
Byggbaracker,  
förråd och 
bajamajor

Spannmåls och 
kalktransporter

●

●

Skrotningsintyg●●

●

●

• Markvibratorer • Pikmaskiner • Borrhammare
• Betongslipmaskiner • Weideman minilastare 

• Jordfräs • Dino Skylift, m.m.

Nybyggen och
renoveringar

Johan Bertils 
tfn 050-590 1861
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- utom och inomhusmålning - kakelarbeten

- golvläggning - tapetsering

Simon Ingman,  Vörå

Måleri
- utom och inomhusmålning
- VTT-certifierad

- kakelarbeten
- tapetsering

Simon 
Ingman

GSM 0500 969 460 simppes.maleri@netikka.fi

ÖPPET:
vard. 9–18

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

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

Tunnelv. 3 E 11, 66800 Oravais
Tfn 050 592 3496, (06) 383 5545

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

Juristbyrå 
Kenneth Lassus 

Spardeposition 1 %
Räntan räknas på dagssaldo

Inget minimibelopp
Insättningar obegränsat

Ett uttag per kalendermånad

Tfn 346 2111
Kvevlax – Vasa – Maxmo – Petsmo

JUST NU!

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

AB Håbeco OY

BARKSTRÖ   35e/m3

TRÄDGÅRDSFLIS 
25e/m3

Auktoriserad av Finlands Begravningsbyråers Förbund.

Med omsorg och omtanke om Er

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

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

www.begravningsbyra.fi

www.staffans.fi

och

K-LANTBRUKK-LANTBRUKK-LANTBRUK

• SamuMajala från 
Kärcher förevisar 
Kärcher tvättar o 
dammsugare

• Mauri Koivula föreläser om 
K-lantbruks odlingsprogram 
kl 14.00 - spannmålshandel /utsäde / 
bekämpningsmedel 

• Skoda och Dasia bilutställning från 
Rinta Jouppi på platts kom o provkör

• Tume såmaskiner 
• Potila Master 700 H 
• Hakki Pilke vedmaskiner 
• Multiva 130 farmer 
• Claas RO 375 rundbalare 
• Muuli bilsläpvagnar o 

båttrailer 
• Med på marknaden Rani Plast, 

Hortilab, Feedex, Yara

Korvgrillning 

och kaffebjudning 

Välkommen på vårmarknad till K-lantbrukscentralen 
Vörå torsdag 22.3.  kl 9.00-17.00 

www.k-maatalous.fi 

• Peter Mattas förevisar Massey 
Fergusson traktorer

K-LANTBRUKSCENRALEN VÖRÅ AB 
LARVVÄGEN 53 66600 VÖRÅ,  TEL 06 3843 400 K-LANTBRUKSCENTRALEN AB VÖRÅ

LARVVÄGEN 53 TEL. 06 3843 413

båtar från oss

båt-
motorer

gräs-
klippare

samt

Vi säljer även

K-LANTBRUKSCENTRALEN AB VÖRÅ

gräs-
klippare

samt

Juridisk byrå

VÖRÅ, Tel. (06) 383 2890 Ring!

NYBYGGARE OCH RENOVERARE
TA OFFERT FRÅN OSS!

Vi saluför Miele och Whirlpool
kvalitetsmärken!

Faxa in på fax nr: 383 2799 eller
meila: eriks.tv@netikka.fi era maskintyper så får ni

omgående priser och leveransvillkor.
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Kontakta oss!
Lisa Backman          

3844 513
Marita Grind          

3844 509
Katarina Myntti   

3844 504

Drömmer du om
en egen bostad?

Börja bostadsspara
och få bra ränta
under spartiden!

www. sparbanken.fi/
vorasb

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

www.cityfl orist.fi 
Välkommen!

Äppelträd parti från..................24 €
Rödvinbärsbuske.......................6 €
Rododendron parti från............25 €
Kanadensiska rosor i lager....7,50 €
Sättpotatis 5 kg.....................8,50 €
Trädgårdskalk 25 kg..............7,95 € 

Trädgårdsmylla 5x50 L........15,90 €

Träd, Buskar, 
Myllor, Torv, 
Gödning, 
Sättlök, 
Frön mm.
Plantprislistan 
hittar ni på vår 
hemsida!

Vi bjuder alla besökare
på kaffe och tårta!

STATIONSDAG
på St1 Oravais

fredag 17.5.2013 kl. 9.00–17.00

• St1 Oravais, Karlebyv. 30, 66800 ORAVAIS • 06-385 1200
• Öppet: vard. 06-21.00, lörd.08-21.00, sönd.12–20.00

VINDRUTETORKARE

AD Blue 1000 l kont

Gratis montering! Passa 
på och sätt nya torkare!

-30%

560,-

-20%
BILVÅRDS-

PRODUKTER

inkl. frakt och kont.
VÄLKOMMNA!

Försäljning av fyrhjulingar, 
crossar och mopeder

T
R

A
K

T
O

R
SE

RVICE CHRISTER E
K

L
U

N
D

DJUPSUND 263 66640 MAXMO

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

www.traktorservice.fi 

SERVICE OCH 
REPARATIONER
 - Traktorer - Lantbruksmaskiner
 - Båtmotorer - Snöskotrar
 - Fyrhjulingar - mopeder

Kekkilä trädgårds-
mylla 50 l  4 sk            14€

- gårdsstenar
- betongplattor
- kantstenar Stort urval impregnerat virke

Bastukamin 
M3

249€

1990
€

Ruskas rödfärg  10 l

Högtryckstvätt 
inkl. terrasstvätt 

2.140     199€
Sänkpump  Drain 

IT-200      45€

98€
59€

Oravais, tfn 357 5800

 Trädgårdsredskap

Vädringsställning   
förzinkad

Torkvingla
förzinkad

KULLA
JÄRN–RAUTA

050 525 7216

www. .nu

Fixar nästan allt
• Fastighetsskötsel

• Sommarstugsservice
• Hemhjälp

Hushållsavdragsgiltigt!

 

Dan Rintamäki
Tfn: 044-317 0030

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

www.dr-fi x.fi 

Solstrands Trädgård
Försäljning av blommor

öppethållningstider:

Oravais 
(vid gamla brandstationen)

i maj 9-17 vard
          9-14 lörd
i juni 9-19 vard
          9-16 vard

S-Market Vörå
i maj 9-17 vard
          9-14 lörd
i juni 9-18 vard
          9-15 vard

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

Tel: 041-4473754
Välkomna!

• Socklar
• Bindning / svetsning
   av armeningskassar
• Hus i småelement
• Vattentak
• Staket osv
   enligt kundens önskemål
• Matpotatis

GRUNDER:
Hus, Hallar, Farmområden,
Reningsverk
Grävning, Schaktning
I klass isoleringssand, Krossgrus

GRÖNOMRÅDEN:
Fräst och kalkad MATJORD
Kan också avhämtas

Rintamäki Henry 0500-361 715
Bilder m.m. www.anvianet.fi / engstromsbygg
kjelle68@gmail.com

Ta kontakt, vi hjälper dig med planeringen
Engström Kjell 0500-346 393/Henry 0500-361 715

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

SebaStian HelSing, vörå

LASTBILAR - BILAR M.M.
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Vem/vad är på bilden?
 z I läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner de rätta 

svaren, din adress och ditt telefonnummer och skicka in svaret till 
Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. 
Svaren behöver vi ha senast den 7 juni. Bland alla korrekta svar 
utlottas ett presentkort värt 35 euro. Lycka till!

Namn:  ______________________________________________________

Adress:  _____________________________________________________

Telefon:  _____________________________________________________

 zRätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilder som 
fanns på sidorna 15, 6, 10 och 4.

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

 z Läsartävling

 zSandra Carlsson bor 
på Furu gatan i Vasa. 
Hon vann läsar-
tävlingen den här 
gången, tack vare sin 
farmor Elly som har 
för vara att sända in 
kupongen i något barn-
barns namn.

Elly själv bor i Monäs, 
men är född i Kaitsor.

Sandra är en pigg och aktiv 
tioåring som både spelar piano 
och idrottar. I lördags tävlade 
hon i terräng-DM i Larsmo i 
klassen F-10.

– Terrängcupen avgörs i maj, 
den brukar jag vara med i, säger 
Sandra Carlsson.

Terränglöpningen har 
hon kommit igång 

med via Vasa Idrotts-
sällskap där hon trä-
nar friidrott.

– Jag hoppar längd 
och höjd och springer. 
Men stavhopp är roli-

gast, säger Sandra.
Utöver idrotten tycker hon 

också om att spela piano. Hon 
övar nu för andra året inom  
ramen för Vasa församlings mu-
sikskola.

– Före det övade jag här hem-
ma med mamma som lärare, 
s äger Sandra Carlsson och slår 
sig hemvant ned vid pianot.

KARIN SUNDSTRÖM

Sandra idrottar 
och spelar piano

Ett av Sandra Carlssons intressen är att spela piano.  FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

Lä
sartävlingen

Kommunbladet

VINNARE

utdelas till alla hushåll i Vörå, Oravais och 
Maxmo. Adress: PB 52, 65101 Vasa, telefon 
7848 200. Utgivare: HSS Media, fo-nummer 
1460613-4. ISSN 1796-6868.

KOMMUNBLADET Nästa nummer utkommer
18.6.2013

Sista inlämningsdag för texter och bilder
7.6.2013

Sista inlämningsdag för köpta annonser
13.6.2013

Ansvarig redaktör: Anna Gammelgård,
telefon 050-3130 762.
E-post: kommunbladet@hssmedia.�.
Annonser: Per-Olof Sten, telefon 7848 398,
fax 7848 880. Obs! Märk annonsmaterialet
med ”Kommunbladet” om du faxar.

E-post: per-olof.sten@hssmedia.�.
E-post för annonsmaterial: material@ot.�.
Annonspris: I text 1,25 euro,
tilläggsfärg: 0,30 euro (+moms).
Distribution: Barbro Enholm, telefon 7848 264.
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.

KBL

 zNu har det blivit det min tur att jobba med  
Kommunbladet. Jag heter Anna Gammelgård, är 
gift med Andreas. Vi har tre barn. 

Jag är född och uppvuxen i Övermark. Efter 
några studieår i Vasa blev jag först Rökiöbo och 
senare Kimobo. 

Jag trivs bra i Vörå och ser fram emot att få lära 
känna min hemkommun bättre. 

Det ska bli roligt att få göra en tidning för er 
Vöråbor. Jag är alldeles övertygad om att det  
händer mycket intressant och finns många  

spännande människor på olika håll i vår kommun 
som Kommunbladet ska skriva om. 

Men jag behöver er hjälp. Vem och 
vad tycker ni att jag ska skriva om? 
Vad händer i din by, i din förening 
eller på ditt jobb? 

Berätta! Skicka e-post till  
kommunbladet@hssmedia.fi  
eller ring 050-313 0762. Jag hop-
pas på många givan-
de människomöten!

Hej på er alla!

 zFotot har tillhört Märta Blusis 
mamma Anna Åkers, född Hed-
lund, men brudparet är oidenti-
fierat. Bruden är klädd i gammal-
dags Vörå(?)krona. 

Kontakta som vanligt Mar-
gareta Ehrman tel 050-5426729 
eller margareta.ehrman@gmail.
com. 

Förra fotot med Miemois-
byflickor blev helt identifierat: 
nere från vänster Anni Grannas- 
Forsbacka, Erika Nyman, Ester 
Vesterlund-Källbacka, Ester 
Grannas-Träsk, Elna Carlström-
Wennerqvist. Uppe från vänster 
Elsa Storlund-Jansson, Hertta 
Jeppil-Nickull, Ingrid Krooks-
Granfors, Ester Tunis, Ingrid 
Grind-Isakas, Ester Brinkman-
Smeds. Tack till Inga-Britt 
Grims, Bror Kneck, Christina 
Jåfs med flera.

Till marsnumrets bild kom 
en rättelse av Linnéa Klemets: 
Flickan i mitten i övre raden var 
Jenny Kullas från Rejpelt.

MARGARETA EHRMAN

Vilka är 
brudparet?
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 zHemma hos familjen Rinta-
mäki på Klaravägen i Vörå nju-
ter pappa Sten när han fått hem 
sina flickor. Hela vårvintern har 
Sten och storebror Hannes fått 
klara sig utan mamma Terése 
och nyfödda tvillingarna Fanny 
och Ellen. Flickorna hade bråt-
tom till världen och tillbringade 
sina första månader på sjukhus i 
Uleåborg och Vasa.

Flickorna, som är identiska 
tvillingar, föddes över tre måna-
der för tidigt. Fanny som kom 
först ut var mindre, 800 gram och 
33 centimeter. Ellen vägde 890 
gram och var 35 centimeter lång. 

– Vi har hela tiden levt med 
rädslan, överlever de eller inte? 
Kommer vi hem med en eller 
två flickor? Jag har tänkt många 
”Hoppas inte si och så händer”, 
men allt jag befarat har inträffat. 
I något skede insåg vi att vi inte 
kan påverka vad som händer,  
säger Terése.

Sten vandrar omkring med 
Ellen på armen medan de be-
rättar om det senaste halvåret. 
Hon vill har rörelse, annars  
ropar hon lite oförnöjsamt. Fan-
ny sover men gnyr och knarrar i 
mamma Teréses famn.

Den 20 december, i 23:e gravi-
ditetsveckan fördes Terése med 
ambulans till Uleåborg. Hon 
hade då redan varit sängliggan-
de i en månad, eftersom förloss-
ningen närmade sig för fort. 

– Det var fullt både i Tammer-
fors och i Åbo. I Uleåborg blev 
det total sängvila med huvudet 
lägre än fötterna, säger Terése.

Jul och nyår kom och gick. 
Sten försökte fira så normal jul 

som möjligt hemma med treåriga 
Hannes, medan Terése låg en-
sam i Uleåborg.

Den 7 januari gick fostervatt-
net. Morgonen därpå beslöts att 
tvillingarna skulle förlösas med 
kejsarsnitt. Sten startade norrut 
och i Karleby fick han besked av 
Terése att hon rullas i väg till ope-
rationssalen.

– Då var det inte roligt att köra. 
Tankarna flög iväg. Jag kunde 
inte föreställa mig hur situatio-
nen skulle vara när jag kom fram, 
säger Sten.

Terése var vaken under kejsar-
snittet.

– Jag fick inte se flickorna. Jag 
hörde bara den ena skrika. Först 
följande dag såg jag dem första 
gången, säger Terése.

Den första månaden efter tvil-
lingarnas födelse var mamma 
Terése medtagen. Men flickorna 

mådde till en början bra, två 
veckors ”smekmånad” fick de i 
början av sina liv. 

Sedan började några kämpiga 
veckor för Fanny. Hon fick pro-
blem med hjärtat och medicin 
hjälpte inte. Då beslöt läkarna 
att hon ska opereras, men dagen 
då ingreppet skulle utföras hade  
infektionsvärdet stigit och det 
blev antibiotika i stället för ope-
ration. 

– På dagen när vi var där  
mådde hon bra, inga larm pep 
och det var tystare än det någon-
sin varit. Allt kändes bra. Senare 
fick vi höra att allt hade blivit 
mycket sämre. Så har det varit 
hela tiden, snabbt har det svängt 
mellan bra och dåligt.

Under en veckas tid blev Fan-
ny sämre och sämre varje dag.  

Sten, som är egenföretagare, 
pendlade mellan jobb och store-

bror i Vörå och Terése och flick-
orna i Uleåborg. Han hälsade på 
två till tre gånger varje vecka. 
Men det blev jobbigt för Hannes, 
som började varje morgon med 
att fråga var han ska sova nästa 
natt. Så besöken på sjukhuset 
blev färre.

– Det var inte roligt att vara 
hemma när alla mådde dåligt i 
Uleåborg. Det kändes som att 
jag var på fel ställe hela tiden, 
säger Sten.

När det var som sämst mådde 
Terése också dåligt. Hon hade 
fått biverkningar av sina medi-
ciner och fick inte hälsa på  
flickorna.

– Jag hämtade hem henne till 
Vörå. Hon var ledsen och trött 
och det var bättre för henne att 
få komma hem och bli frisk än 
att vara ensam i Uleåborg.

Innan de gav sig av besökte 
Sten flickorna på barnavdel-
ningen. Då hade det svängt, och 
Fanny mådde bättre.  

– När det var som värst visste 
vi inte om hon skulle överleva. 
Men läkarna trodde på henne, 
de sa att hon var en ”pippurinen 
taisteilija”.

När Fanny var en månad gam-
mal kunde hennes hjärta änt-
ligen opereras. Men för den skull 
var bekymren inte över. Hon be-
hövde länge extra syre men i dag 
andas hon utan hjälp.

Under hela tiden har tvilling-
systern Ellen mått bra. Hon har 
haft de vanliga problem som för 
tidigt födda barn kan få, men 
inga allvarliga komplikationer 
har tillstött för hennes del. 

Den 20 mars flyttades flick-

orna från Uleåborg till Vasa. För 
Térese innebar det att hon fick 
flytta hem igen, hem till Sten och 
Hannes.

– Min räddning i Uleåborg var 
nog att jag träffade en annan 
kvinna i samma situation. Hen-
nes lilla flicka hade gått genom 
samma saker som vår Fanny. 
Vi delade lägenhet på patient- 
hotellet och kunde prata om allt.

Sten och Terése Rintamäki 
är tacksamma och glada för all 
hjälp och allt stöd de fått av släkt 
och vänner. Vården får högsta 
betyg.

Den 13 april skulle flickorna 
egentligen ha fötts. Då var de 
redan tre månader gamla. Den 
22 april fick Ellen komma hem, 
och Fanny två dagar senare. Då 
hade Ellen redan varit på några 
dagspermissioner. 

I dag mår flickorna bra. De har 
vuxit till sig och är lika stora som 
normala nyfödda: Fanny och El-
len väger tre kilo vardera. För-
äldrarna berättar att Ellen är den 
som är har mera temperament, 
medan Fanny är lugnare. 

Under de första levnadsåren 
följer läkare och fysioterapeuter 
extra noga  med hur de mår och 
utvecklas. 

Vardagen har infunnit sig hos 
familjen Rintamäki, med dubbelt 
upp av matning och blöjbyten. 

– Nu är allt bra. Vi har fått leva 
en dag i taget, ibland till och med 
en timme i taget. Det var jobbigt. 
Vi glömmer inte det här, men vi 
lägger det bakom oss, säger Teré-
se och Sten Rintamäki.

ANNA GAMMELGÅRD

Fick dramatisk start på livet
När Fanny och Ellen Rintamäki föddes 8 januari vägde de mindre än ett kilo 
vardera. Nu, fyra månader senare, har de växt till sig och kommit hem till Vörå.

Familjen Rintamäki. Sten håller Ellen som har gröna byxor och Terése håller Fanny som har rosa byxor. Hunden Frida vaktar de två nya familjemedlemmarna. Storebror Hannes var 
på dagis när fotot togs. FOTO: ANNA GAMMELGÅRD

Fanny Rintamäki knappt en månad gammal. Hennes arm var lika smal 
som ett vuxet pek�nger. FOTO: PRIVAT 
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Firade med fin middag
 zLaxröra på batong, porterstek 

med lingonsylt och chokladpud-
ding. Den delikata menyn hade 
valts till Centrumskolans 30-års-
fest 18 april. För serveringen sva-
rade femmor och sexor från den 
förberedande undervisningen. 

– Vi är flitiga på att ordna fes-
ter på den här skolan. Förutom 
jubileumsfester har vi arrangerat 
Unicef- och Runebergsfester,  
säger föreståndaren Göran 
Backman. 

Han blickade i ett anförande 
tillbaka på Centrumskolans tre 
decennier långa historia. Bygget 
var ett stort projekt på sin tid. 
Den nya skolan som invigdes 

1982 kostade tio miljoner mark. 
Från första början har under-

visningen varit tvåspråkig. Efter 
flyktingförläggningens tillkomst 
1991 har det finska elevunder-
laget huvudsakligen bestått av 
barn med utländsk bakgrund.

– Diskussionerna om huruvida 
svensk- och finskspråkiga klas-
ser kan vistas under samma tak 
går heta. Här har det åtminstone 
gått bra, säger Backman.    

Antalet svenskspråkiga elever 
vid Centrumskolan är cirka 80. 
Antalet elever i Oravaisten suo-
menkielinen koulu varierar be-
roende på flyktingströmmarna 
till orten. För närvarande finns 

det drygt 40 elever från länder 
som Tjetjenien, Ingusien, Iran, 
Irak, Somalia och Kosovo. 

– Ett alternativ i framtiden 
vore att fler svenskspråkiga för-
äldrar skulle sätta sina barn i 
finsk skola. På så vis kunde de 
ha möjlighet till språkbad, säger 
Suvi Kytömäki, lärare vid Ora-
vaisten suomenkielinen koulu. 

På jubileumsfesten framförde 
en musikgrupp bestående av 
fem elever Beatles-klassikern 
”Let It Be” på 30-årsfesten. Upp-
visningar av en rysk dansgrupp 
hörde också till underhållnings-
programmet. 

JOAKIM SNICKARS

Kielikylpyä yhden katon alla
 zKeskuskoulun 30. vuotis-

juhlaan 18. huhtikuuta osallistui 
samassa talossa toimiva Ora- 
vaisten suomenkielinen koulu-
kin. Tosin suomenkielisessä 
koulussa ei nyt ole yhtään suo-
menkielistä oppilasta. 

Mutta oma kunniakas histo-
riansa on suomenkieliselläkin 
koululla.  Se perustettiin jo 1932 
Oravaisten tehtaan alueelle, kun 
sitä oli sitkeästi vaadittu. Lopulta 
lääninhallitus jopa määräsi kun-
nan perustamaan koulun. 

Yhteisissä tiloissa ollaan nyt 
oltu kolme vuosikymmentä.  
Nykyisen rehtorin ja suomenkie-
lisen koulutoimenjohtajan Simo  
Saarijärven mukaan oppilaita on 
47, joista vain kaksi on suomalai-
sia. Ja hekin ovat ruotsinkielisiä.  

– Taustalla on lasten perheissä 
tehdyt ratkaisut. Muun kieli-
siä meillä sitten riittääkin, sillä 
oppilaita on Irakista, Albaniasta,  
Somaliasta, Slovakiasta, Afga-
nistanista, Kosovosta, Tsetshe-
niasta ja Ingusiasta, Saarijärvi 
luettelee. 

– Tänä talvena on on tullut 
oppilaita Itä-Euroopastakin, 
mikä on uusi ilmiö.

Saarijärven mukaaan suomen-
kielisessä koulussa kansainvälis-

tyminen alkoi 1991, kun Oravai-
siin perustettiin pakolaiskeskus.

– Nyt kaikki oppilaamme eivät 
suinkaan ole ole tulleet pako-
laisina, vaan perhetaustalla on 
työperäistäkin maahanmuuttoa. 

Saarijärvi on ollut nykyisessä 

tehtävässään vasta vuoden.  Ta-
lossa pitempään ollut opettaja 
Suvi  Kytömäki suosittelee, että 
kielikylpy voisi toimia suomen-
kin kielen hyväksi. 

– Yksi vaihtoehto tulevaisuu-
dessa tosiaan olisi, että  ruotsin-

kieliset vanhemmat käyttäisivät 
tätä mahdollisuutta Suomen 
kouluissa, Kytömäki toteaa.  

Keskuskoulun juhlassa puhu-
nut Keskuskoulun rehtori  Gö-
ran Backman mainitsi juhlapu-
heessaaan, että ruotsinkielisten 

ja suomenkielisten koulutyö 
saman katon alla herätti joskus 
kärkevääkin keskustelua. Sekä 
Backmanin että Saarijärven mu-
kaan tämä ei koske Oravaisten 
koulukeskusta, jossa yhteensä 
on 120 oppilasta. 

– Yhteinen opetuskielemme 
on suomi, jonka vuoksi ei synny 
oppilaiden eriytymistä alku- 
peränsä mukaisiksi ryhmiksi. 
Tämä tasoittaa niin kieli-, us-
konto- kuin kulttuurierotkin, 
Saarijärvi sanoo. 

Osalliseksi juhlavuoden pidois-
ta ja maukkaasta pitopöydästä 
pääsi siis osalliseksi koko talon 
väki, ja tilaisuuteen osallistui-
vat Vöyrin kunnan edustajina 
Christina Öling, Rainer Bystedt 
ja Katarina Heikius sekä joita-
kin opteustyössä elämäntyönsä 
tehneitä vöyriläisiä. 

Kansainvälisyytä tilaisuuteen 
toi venäläinen tanssiryhmä, ja 
oppilaiden yhtye esitti Beatles-
klassikon Let it be. Mikä lienee 
ollut valinnan taustalla, sillä lau-
lussahan on luopumisen tunnel-
ma. Ja sitä ei tiettävästi keskus-
koulussa tunneta sen enempää 
suomen- kuin ruotsinkieli- 
selläkään puolella. 

JUKKA IISKONMÄKI

Den ryska språkbadsgruppen framförde en kort version av sagan Röd-
luvan. På bilden ses Jusuf Kaplanov som spelade vargen som ätit upp 
mormor och övertagit hennes glasögon och stickning.

Personal valdes till skolor och daghem 
 zBildningsnämnden har utsett 

lärare och annan personal till de 
olika Vöråskolorna inför nästa 
läsår. Eftersom kommunen har 
anställningsstopp har kommun-
styrelsen vid ett extra insatt möte 
godkänt anställningarna, men 
timresursen måste minskas från 
931 till 900 timmar. Det som ska 
inbesparas är ungefär hälften av 
Komossa skolas timresurs.

Johanna Backman blir tim-
lärare i Kimo (vikariat). Christel 
Blomqvist är timlärare i Kimo 
(tills vidare). Åsa Kullas är tim-
lärare i Centrumskolan (tidsbun-
det). Eva Backman är timlärare 
i Rökiö (tills vidare). Per-Axel 
Karlsson är klasslärare i Cen-

trumskolan (vikariat). Carina 
Blomqvist är timlärare i Särkimo 
(tills vidare). Camilla Willberg är 
timlärare i Koskeby (tidsbundet).

Lise-Lott Haldin är skol-
gångsbiträde i Koskeby (tills 
vidare). Mona-Lisa Sandelin är 
skolgångsbiträde i Karvsor (tills 
vidare). Anna Vest och Sofia Sol-
strand är timlärare med special-
undervisning i årskurserna 1–6. 
Vests tjänst är ett vikariat medan 
Solstrands tjänst är tidsbunden.

Anna-Stina Strand är timlära-
re i musik vid skolcentrum (tids-
bundet). Anna Gädda är special-
lärare vid Tegengrenskolan och 
Vörå samgymnasium (vikariat).

Inom barnomsorgen har ock-

så en del ny personal utsetts. 
Daghemmet Liljekonvaljen: 

På förskolegruppen Skogsvioler-
na anställs Christina Doktar som 
barnträdgårdslärare (tills vidare) 
och Emma Nystrand fortsätter 
som gruppassistent (tidsbunden 
tjänst). På Skogsstjärnan anställs  
Jonina Häggblom som barnträd-
gårdslärare (tills vidare) och 
Emilia Rosenberg som barnskö-
tare (tills vidare).  Barnskötarna 
Kristina Hästbacka och Susanna 
Antill kommer till Skogsstjärnan 
från andra daghem.

Nya Elvigårdens daghem på 
Norrvalla: Mikaela Majabacka 
är barnträdgårdslärare med före-
ståndaruppgifter. Tjänsten är tills 

vidare men föreståndarskapet är 
tidsbundet. Hon får sällskap av 
Katarina Kastus och Lilian Hau-
tanen som byter daghem.

Gruppfamiljedaghemmet  Fjä-
rilen flyttar till Norrvalla med all 
personal.

Karvsor daghem: Margareta 
Ånäs och Karin Nordmyr an-
ställs som barnskötare (tills vi-
dare). Astrid Sandqvist fortsätter 
som gruppassistent (tidsbunden 
tjänst).

Rödluvan: Britt Israels anställs 
som gruppassistent (tidsbundet). 
Rita Kullbäck kommer till Röd-
luvan från Myran som stänger.

Solbacken: Barnskötare Ast-
rid Bertell blir pensionär. Hen-

nes efterträdare kunde inte utses 
eftersom inga behöriga sökande 
fanns. Tjänsten lediganslås igen.

Tottebo daghem: Pia Bach 
anställs som gruppassistent och 
barnskötare (tidsbundet).

I Särkimo utreds var de 29 
barn som ansökt om dagvård ska 
placeras. Det finns 20 platser.

Tallkottens förskoleavdelning 
flyttar till Centrumskolan. Eftis i 
Maxmo flyttar till Kyrkoby skola. 
I Vörå centrum kommer eftis tro-
ligen att husera i Koskeby skola.

Madeleine Holm anställs som 
familjedagvårdare i eget hem 
fram till 31 juli 2014.

ANNA GAMMELGÅRD

Simo Saarijärvi ja Suvi Kytömäki puhuvat suomea kaikkien lasten kanssa koulussa.  FOTO: ANNA GAMMELGÅRD

Oravaisten suomenkielinen koulu tarjoaa oivat 
mahdollisuudet kielikylpyyn, myös ruotsinkielisille. 



 zDet är bara två och en halv 
vecka kvar till sommarlovet. I 
Komossa skola präglas dagarna 
av festövning och sommarkäns-
lor, men också av vemod och 
avsked.

– Uppbrottet blir så verkligt 
när vi går här och plockar i alla 
saker. Julfest- och teaterkläderna 
skickade vi till Kimo härom- 
dagen. Det känns så konkret, 
även om det bara är materiella 
ting, säger Märta Storsjö med  
tårar i ögonen.

Hon har varit lärare i Komossa 
skola i 34 år, och enligt hennes 
kollega Carina Blomqvist är det 
Märta som är Komossa skola. 

– Den här skolan är inte lik nå-
gon annan jag jobbat i. Stämning-
en är familjär, säger Blomqvist.

– Vi är måna om att se män-
niskan bakom eleven. Vi fostrar 
barnen medvetet så att de klarar 
sig när de går vidare i livet, både 
socialt och emotionellt, säger 
Storsjö.

Hon visar runt i skolan, som har 
mycket personlighet. De raka 
korridorerna, som är så typiska 
för många skolor, saknas nästan 
helt. På vinden bor skolvärden 
Rakel Engström. Hon låter sko-
lan använda ett av rummen till 
småslöjd. Lärarrummet och spe-
ciallärarens rum finns i den tidi-
gare lärarinnans bostad bakom 
två stängda dörrar. I källaren 
finns slöjdsalen som Komos-
saborna själva grävt fram och 
är mycket stolta över. Här finns 
också omklädningsrum och två 
bastur som ibland värms när 

eleverna har åkt skidor och vid 
större skidtävlingar. Alla rum har 
använts, ibland för det ena och 
ibland för det andra enligt behov. 
Vad som ska hända med den 56 
år gamla skolbyggnaden nu vet 
ingen.

Märta Storsjö berättar enga-
gerat om hur naturen och lo-
kalhistorien tagits med i under- 
visningen. Hon talar om tjär- 
dalar och kanotfärder, om vi-
kingahövdingen Rolf och hans 
kona som skolan stötte på vid 
en vandring i vikingatid, om  

rövarstekar och vinterbad.
– Vi har velat utnyttja det kul-

turarv som finns runt om oss. Det 
är viktigt att barnen lär känna sin 
närhistoria och hembyn.

Skolan har använt sig av modell- 
inlärning. De yngre barnen har 
lärt av de äldre. I matsalen sitter 
sexor och tvåor sida vid sida. I 
skogen lär de äldre eleverna de 
yngre hur man gör upp eld.

– De äldre får känna sig viktiga 
och de yngre tar till sig på ett an-
nat sätt. Samhörigheten och till-
liten växer, säger Storsjö. 

Förutom de tre lärarna, Märta 
Storsjö, Carina Blomqvist och 
David Nordgren som varit före-
ståndare i både Komossa och 
Kimo det senaste läsåret, jobbar 
två skolbiträden, en skolvärd och 
en kökshjälp/städare i skolan.

– Vi hjälps åt. Om lärarna inte 
kommer nära eleven kanske nå-
gon annan i personalen gör det. 
Vi jobbar alla tillsammans för 
elevernas bästa, säger Blomqvist.

Skolan, som i höst skulle ha 
fått fira 110-årsjubileum, hade 
på 1960-talet som mest över 40 
elever. De senaste åren har de 

varit färre än 20. Nästa år skulle 
skolan haft bara 11 elever.

Nästa läsår väntar en ny var-
dag för de 14 eleverna och tre 
lärarna. Fyra elever börjar hög-
stadiet, och de övriga splittras 
mellan olika lågstadier. Lärarna 
Märta Storsjö styr till Karvsor,  
Carina Blomqvist till Särkimo och  
David Nordgren till Maxmo. 

När hösten kommer förblir 
Komossa skolas dörrar stängda.

ANNA GAMMELGÅRD
text och foto

En skola säger tack och hej
Komossa skola finns snart inte mer. Elever och personal tycker  
det är tråkigt, men samtidigt ser de fram emot det nya som väntar.

Treans tre elever Rasmus Agnesbäck, Robert Södergård och Jacob Smeds har MN-lektion med Carina 
Blomqvist. De läser om olika fåglar.  

 z Avskedsfesten
• Ordnas lördag 18 maj med start 
klockan 14 i Komossa skola.
• Cirka 175 personer är anmälda 
till festen.
• Festen inleds inne i skolan mat. 
Kjell Engström kokar kött- 
soppan och Rakel Engström står 
för rågbrödet.
• Festprogrammet hålls ute på 
skolgården i ett stort tält.
• Skolans föreståndare David 
Nordgren hälsar gästerna 
välkomna. 
• Skolbarnen sjunger och spelar.
• Tidigare Komossaelever fram-
för en sketch. 
• Skolans mångåriga lärare 
Märta Storsjö håller festtalet. 
• Skolans elever visar glimtar 
från forna tider i en kavalkad.
• Efter ordet fritt och allsång 
avslutas festen med kaffe och 
tårta.
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Föreningar �ck bidrag
 zVöråföreningarna ansökte i år 

om totalt 354 700 euro i bidrag 
från kommunen. 144 440 euro 
delas ut. Av dem går 36 850 euro 
till kulturen, 55 900 till ungdo-
men och 51 690 till idrotten.

Följande föreningar har bevil-
jats bidrag: 

Kultur: Föreningshuset Björk-
lid 500, Bönehusföreningen Sär-
kimo fria församling 500, Fram-
stegsvännerna 1 000, Föreningen 
Årvas tv 2 950, Tegengrensällska-
pet 1 000, Maxmo hembygdsför-
ening 4 000, Oravais hembygds-
förening 2 500, Oravais historis-
ka förening 2 300, Oravais lokal-
historiska förening 400, Oravais 
manskör 500, Oravaisnejdens 
naturvetarklubb 200, Oravais 
orkesterförening 700, Oxkangar 
baptistförsamling 100, Pohjola 

Norden 500, Rejpelt hembygds-
förening 750, Rökiö biblioteks-
förening 900, Seaside Shop 1 800, 
Stiftelsen Rasmusgården 3 500, 
Understödsföreningen för Ora-
vais skolmusikkår 1 000, Virgo 
arbetarmuseum 1 500, Vörå folk-
danslag 500, Vörå hemslöjd 2 200, 
Vörå konstklubb 500, Vörå släkt- 
och hembygdsforskare 1 300, 
Vörå museiförening 2 500, Wör-
tv 2 950. Stipendium för högre 
studier inom konst och musik 
tilldelas Jessica Kattil, 300 euro.

Ungdom: Bertby uf 2 600, 
Folkhälsan i Maxmo 2 400, Folk-
hälsan i Oravais 2 900, Folk-
hälsan i Vörå 2 400, Hellnäs uf 
5 250, Kimo uf 2 700, Kärklax uf 
2 100, Oravais uf 11 000, Pensala 
uf 500, Uf Kusten 1 000, Vörå fri-
kyrkoförsamling, barn- och ung-

domsarbete 1 200, Vörånejdens 
4H 10 350, Vörå uf 10 500, Wörå 
frivilliga brandkår 1 000.

Idrott: Gymnastikförening-
en Balans 500, IF VOM 5 000, 
Maxmo motorbåtsklubb 400, 
Maxmo sk 5 000, Norrvalla ff 
11 500, Norrvalla Minigolf 1 800, 
Nykarlebynejdens sportbilister 
500, Oravais if 5 000, Oravais 
Gnistan 1 940, Oravais Petanque 
500, Woff 1 800, Vörå if 14 500, 
Vörå Golf 500, Vörånejdens rid-
klubb 2 750.

Föreningsbidragen bevilja-
des på kultur- och fritidsnämn-
dens möte 23 april. De består av 
verksamhetsbidrag, driftsbidrag,  
hyresbidrag, byggnadsbidrag och 
projektbidrag. De summor som 
räknats upp är totala summan 
per förening.

Fina framgångar för åkarna
 zVörå IF:s utförsåkare har en 

framgångsrik vinter bakom sig. 
Två FM-medaljer, en inofficiell 
FM-medalj och många andra 
fina placeringar är resultatet.

Den främsta placeringen, ett 
FM-silver i Skicross, tog Oskar 
Svels i Freestyle-FM i Ruka. 
Svels, som tillhör herrarnas  
c-landslag i skicross, har tränat 
mycket med Sveriges skicross-
landslag.

William Wikström tog brons 
i slalom i junior-FM i Ounas-
vaara, Rovaniemi. Wikström, 
som tävlar i 18-årsklassen, tränar 
och studerar vid Tärnaby Alpina 
gymnasium i Sverige. Det gör 
också Anders Svels, som blev 
sjätte i samma tävling.

Victoria Dalkarl blev sjunde i 
slalom i ungdoms-FM i Lieksa. 
Hon tävlar i 14-årsklassen.

För 10–12-åringar ordnas inte 
finländska mästerskap, men där-
emot riksfinaltävlingar, så kall-
lade Junior Finals. I år ordnades 
de i Himos, Jämsä. I pojkarnas 

10-årsklass fick Lukas Mannil 
stiga överst på prispallen i stor-
slalom. Adam Jansson blev fjärde 
i slalom och sjätte i Super G i 
samma tävling. 200 utförsåkare 
från hela landet deltog.

Vörå IF har 50 aktiva åkare 

mellan 5 och 18 år samt sex trä-
nare. Åkarna har under vintern 
varit indelade i fem tränings-
grupper som tränat två till tre 
gånger per vecka i hemmaback-
en. För de yngsta nybörjarna har  
föreningen ordnat slalomskola. 

I den egna backen har fören-
ingen arrangerat fyra Vörå cup-
deltävlingar samt S-Market cup. 
Många åkare har representerat 
föreningen i större tävlingar i 
andra skidcentrum. 

Vörå IF:s slalomsektion har 
ordnat ett större familjeläger 
i Ruka, där alla aktiva med  
familjer fick delta. Dessutom har 
träningsgrupperna varit på sex 
träningsläger och flera tävlings-
helger runt om i landet.

– Vi har en bra säsong bakom 
oss. Hemmabacken var öppen 
rekordlänge. Våra tränare är 
duktiga och engagerade, stort 
tack till dem, säger föreningens 
ordförande Malin Saarenmäki.

Säsongen i backen avslutades 
med ett slalomjippo med mas-
kerad och parslalom där många 
föräldrar fick se sig besegrade. 
Dessutom har det hållits medalj-
kaffe för medaljörerna och stor 
säsongavslutning på Norrvalla 
där alla aktiva belönades.

ANNA GAMMELGÅRD

Lukas Mannil, Oskar Svels och Adam Jansson kämpade sig till �na 
placeingar på FM-nivå i vinter.  FOTO: ANNA GAMMELGÅRD

Alla utförsåkare �ck pokaler som tack för den gångna säsongen.  FOTO: ANNA GAMMELGÅRD

Nyskrivna 
”Lumpänglar”  
på Kyroboas 

 zOravais Teater spelar i sommar 
”Lumpänglar” med premiär 4 
juli. Pjäsen är skriven av Annika 
Åman som också regisserar. 

Den handlar om livet mas-
ugnsområdet i Oravais på 
1920–1930-talen. Huvudperson 
är Alma Laakso, en finskspråkig 
kvinna som kom till Oravais för 
att söka jobb på textilfabriken på 
Masugnen. 

– Det är verkligen kvinnornas 
pjäs och samtidigt en naturlig 
fortsättning på tidigare lokal-
historiska pjäser som spelats 
på Kyroboas. Många kvinnor, 
änkor och ensamstående fick 
sin utkomst från textilfabriken. 
Jag fascineras av människorna 
bakom maskinerna, livet och fri-
tiden, människornas drömmar, 
säger Annika Åman.

Huvudrollen som Alma Laakso 
spelas av Alexandra Mangs från 
Kaskö. Åman och Mangs har 
studerat scenkonst tillsammans 
vid Novia och driver nu den fria 
teatergruppen Unga Scenkom-
paniet. 

I övriga roller ses bekanta  
ansikten som Roland Engström, 
Ulf Johansson, Heidi Nyman, 
Sune Nygård och Stefan Sandin 
med flera. En som mer är känd 
från revyscenerna är Lena Öster-
berg, som nu gör sommarteater-
debut.

Totalt medverkar 20–25 skåde-
spelare, däribland några barn.

Totalt är 14 föreställningar in-
planerade i juli på tisdagar, ons-
dagar, torsdagar och söndagar.

ANNA GAMMELGÅRD

Vad händer i 
Vörå i sommar?

 zKultur- och fritidsavdelningen 
i Vörå vill ha in uppgifter om 
sommarens händelser i Vörå. 
Skicka in uppgifter om vad 
som händer, var och när senast 
4 juni för att evenemanget ska 
hinna med i sommarens stora 
evenemangskalender som ingår 
i Kommunbladets juninummer.

Preliminärt program för Vörå-
dagarna 29.6–7.7 finns på www.
vora.fi/kultur-och-fritid/evene-
mang. Kalendern uppdateras 
kontinuerligt, när arrangörerna 
informerar kommunen om de 
evenemang som ordnas. 

Kommunen hoppas att så 
många som möjligt deltar i Lan-
gradin som ordnas lördag 6 juli. 
Anmälningar, tillsammans med 
en kort speakertext, bör finnas 
kultur- och fritidsavdelningen 
till handa senast 1 juli.

Många turister frågar efter 
information om sevärdheternas 
och matserveringarnas öppet-
hållningstider, priser och kartor. 
Därför sammanställs ett infoblad 
som distribueras till kommunens 
infopunkter och bibliotek. Infor-
mation som ni önskar ha med 
ska skickas till kultur- och fri-
tidsavdelningen senast 4 juni. 

Skicka all information om som-
marens evenemang på följande 
sätt: Skicka post till Kultur- och 
fritidsavdelningen, Öurvägen 31, 
66800 Oravais eller e-post fritid@
vora.fi. Eller ring 06-3821671.

Kul-Turen  
går till Maxmo

 zÅrets Kul-Tur, som ordnas lör-
dagen den 29 juni, koncentreras 
till Maxmo. Museer, sevärdhe-
ter och turistföretagare håller  
öppet hus klockan 12–18. Då kan 
intresserade bekanta sig med 
Maxmos sevärdheter och his-
toria. Österö marknad ordnas 
samma dag.

Hantverkare inom Vörå er-
bjuds möjlighet att visa och sälja 
sina alster avgiftsfritt på någon 
av de platser som deltar i Kul-
Turen. Intresserade kan anmäla 
direkt till önskad plats senast 4 
juni. 

Kultur- och fritidsnämnden 
ordnar gratis bussar med guid-
ning från Oravais och Vörå. 
Bussarna besöker även Österö 
marknad. 
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 zOve Nysund ville gå i pen-
sion men hade svårt att hitta 
någon som skulle ta över skoter- 
demonteringen. Då tog Hans-
Erik Kullas kontakt och köpare 
och säljare kom överens. 

Från den första januari i år är 
det Hans-Erik Kullas som driver 
företaget, som nu bytt namn till 
H-E Skoterdemontering. Verk-
samheten finns på samma plats 
som förr, på Salmovägen i Sär-
kimo.

Den första vintersäsongen har 
just avslutats och Kullas tycker 
starten gått bra.

– Det tar tid att sätta sig in i allt 
nytt och det är mycket att lära sig 
på en gång. Men hittills har allt 
rullat på och gått bra.

Kullas arbetade på Lås-Vasa 
när han beslöt sig för att bli sin 
egen chef. Tidigare har han job-
bat på verkstad och inom monte-
ringsbranschen.

– Jag har alltid varit intresserad 
av att bygga och reparera olika 
slags motorer och nu får jag göra 
det som mitt arbete, säger han.

Den här tiden på året håller han 
på att förbereda snöskotrar in-
för sommarförvaringen. På går-
den står ett antal gräsklippare 
och inne i verkstaden sitter en 
båtmotor stadigt fast i ett rejält 
skruvstäd.

– Jag reparerar all slags små-
maskiner. Det kan vara motor-
sågar, flishackare eller mopeder. 
Jag arbetar nog med alla möjliga 
slags maskiner, men inte med bi-
lar för de skulle inte rymmas in 
här i verkstaden, säger Kullas.

När en maskin går sönder och 
ägaren tycker det skulle bli för 
dyrt att reparera den, tar Kullas 
vara på maskinen och plockar 
delar ur den. De kan sedan an-
vändas vid andra reparationer 
eller säljas vidare.

– Den här gick sönder och så 
fick jag ta den för att se om det 
går att göra något med den, sä-
ger Kullas och visar en gul gräs-
klippare som står på lastbryggan  
utanför verkstadsdörren.

Han räknar med att kundkret-
sen växer när sommargästerna 
kommer. En del har redan tittat 
in med maskiner de vill ha kon-
trollerade innan stug- och båt-
säsongen börjar. 

De flesta kunderna kommer 
från närområdet, även om en hel 
del reservdelar säljs till köpare 
på annat håll.

Ove Nysund behöll en del reserv-
delar från Oves Skoterdemonte-
ring, men största delen ingick i 
köpet när Hans-Erik Kullas tog 
över företaget. Det finns följakt-
ligen många välfyllda hyllor med 
skoterdelar i två rum invid verk-
staden.

– Det är nu under sommaren 
som jag ska demontera skotrar 
så att reservdelarna finns till-
gängliga när snöskotersäsongen 
börjar. Det finns nog arbete hela 
året om, säger Kullas.

Han är medveten om att ar-

betet som privatföretagare både 
har för- och nackdelar. Någon 
egentlig semester har han inte 
tänkt ta – kanske några dagar el-
ler någon vecka om det finns tid.

– Jag har länge funderat på 
att starta eget. Det var nog mer 
jobb än jag tänkt mig att bli egen-
företagare, men jag lär mig. Det 
är ett helt annat ansvar än att 
vara anställd, men samtidigt är 
det roligt.

Vöråbon Kullas flyttade till 
Kvimo ungefär samtidigt som 
han tog över skoterdemonte-
ringen.

– Det är ju närmare hit till Sär-
kimo från Kvimo och så bodde 
flickvännen redan där, säger han.

KARIN SUNDSTRÖM

Han satsar på eget företag

Hans-Erik Kullas tog över skoterdemonteringen den 1 januari.  
Nu ser han fram emot sin första sommarsäsong som företagare.

Hans-Erik Kullas reparerar småmaskiner som gräsklippare och motorsågar, men den huvudsakliga sysselsättningen är att demontera snö-
skotrar. FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

Hans-Erik Kullas ser över en aktersnurra som krånglar. Många som-
margäster ingår i kundkretsen. FOTO: KARIN SUNDSTRÖM

Maxmo-Net bygger nät för �berkabel
 zAlla i Maxmo och Tottesund 

ska få tillgång till fiberkabel. Men 
ingen är tvungen att ansluta sig 
om man inte vill.

– Styrelsen fattar det slutgil-
tiga beslutet inom den närmaste 
veckan, men allt lutar mot en ut-
byggnad, s äger Olof Holm.

Han är styrelseordförande för 
Maxmo-Net, det andelslag som 
vill bygga fiberkabel i Maxmo.

Redan i mars gav medlems-
stämman styrelsen lov att skriva 
under kontrakten.

– Vi har haft ett andelslag 

s edan 1978. Tidigare hette det 
Maxmo kyrkoby central antenn, 
men har nu bytt namn till 
Maxmo- Net eftersom verksam-
heten för ändrats, säger Holm.

Under hela sin verksamhetstid 
har bolaget målmedvetet satsat 
på att hålla tekniken så modern 
som möjligt. R edan när cykel-
vägen byggdes genom Maxmo 
kyrkby, lades rör ner för olika 
slags k om munikationslösningar.

– Vi behöver bara bygga ut 
den sista biten till Tottesund 
och Nabben, och koppla ihop 

fiberkabeln genom Kaitsor med 
Kärklax. Omkring 70 procent av 
nätet är redan klart, säger Holm.

Planeringen har gjorts av 
Voima tel, det företag som också 
planerade fiberkabelbygget mel-
lan Vörå och Oravais.

– Just nu hänger det upp sig på 
att vi ännu inte fått tillstånd från 
NTM- centralen att gräva ner rör 
för fiberkabeln längs vägen.

På grund av omorganiseringar 
inom NTM-centralen, är det nu 
kontoret i Tammerfors som ska 
ta ställning till fiberkabelbygget i 

Maxmo. Det är oklart hur länge 
det kommer att ta innan tillstånd 
beviljas, men Holm hoppas det 
ska gå snabbt.

– Målsättningen är att börja 
byggarbetena inom maj, så att 
allt är klart när jordbrukarna ska 
så sina åkrar. Vi hoppas fiber-
kabelnätet ska vara klart att tas 
i bruk i höst.

Maxmo-Net har 180 delägare 
i dag, men många andra är också 
nyfikna på fiberkabelprojektet. 
Det ska bli möjligt för företag 
och sommarstugeägare i Totte-

sund att ansluta sig. Särskilt de 
som vill överföra stora mängder 
information har visat intresse.

Inom kort klarnar det var 
fiberkabelbygget kommer att 
kosta.

– En stor del finansieras med 
lån, men vi kommer också att 
ta en extra avgift av medlem-
marna. Resten ska vi få in med 
års avgifter. Målet är att Maxmo-
Nets lösning ska vara billigare 
och bättre än de övriga alternati-
ven som finns, säger Olof Holm.

KARIN SUNDSTRÖM
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 zMåndag 15 april klockan sex 
på morgonen satt vi alla från bas-
grupp två i Vörå samgymnasium 
samlade i bussen på skolgården. 
Förväntansfulla var vi – det var 
trots allt detta vi planerat och 
sparat pengar för nu i åtskilliga 
månader – men allra mest trötta. 
Jag tror många sov de första tim-
marna av resan.

Första programpunkten var 
vetenskapscentret Heureka i 
Dickursby. Där kunde vi välja 
på att antingen besöka Body 
Worlds-utställningen eller att se 
en film om rymden i planetariet. 
Body Worlds är en världsberömd 
utställning om människokrop-
pen. Det speciella är att alla ob-
jekt är äkta människokroppar 
som plastinerats med en häp-
nadsväckande precision. Alla vi 
som såg den hade i början lite 
svårt att tro på att allt faktiskt var 
äkta. Det var en väldigt lärorik 
och spännande utställning! 

När vi sett oss mätta på män-
niskans anatomi var nästa de-
stination hotellet. Efter att vi 
checkat in gjorde vi oss klara 
för att äta en gemensam middag 
med hela klassen. Vi fick vänta 
ett bra tag på maten, men när den 
väl kom gottgjorde den nog tids-
fördröjningen. Hamburgarna vi 
åt var något i särklass. Det var 
en trevlig stund med hela klassen 
samlad första kvällen på vår resa. 

Efter middagen var det dags för 
nästa aktivitet; för en del av klas-
sen väggklättring och för en del 
glowgolf. Vi som valt väggklätt-
ring var både nervösa och otå-
liga, vi ville genast börja klättra, 
men förstås gällde det att lära sig 
säkerhetsåtgärderna först. När vi 
fick ta oss an väggarna, slogs vi 
av insikten hur mycket mer an-
strängande det är än det ser ut. 
Det var dock mycket roligt, och 
några tog sig faktiskt ända upp 
på sextonmetersväggen!

Så var dag ett till ända. Utan 

att överdriva var vi alla totalt 
utmattade när vi stupade i säng. 
Den natten sov vi gott.   

Följande morgon åt vi av den 
efterlängtade hotellfrukosten, 
och så var det dags för en rundtur 

i staden. Vår duktiga busschauf-
för körde oss runt medan våra  
lärare berättade intressanta tri-

via om de olika sevärdheterna. 
Vid Sibeliusmonumentet hop-
pade vi av bussen en stund. I slu-
tet av rundturen promenerade vi.  
Vi besökte den otroligt vack-
ra Uspenskijkatedralen, den  
mäktiga Domkyrkan och mycket 
mer.   

Det var nu dags att besöka 
riksdagshuset. Innan vi fick gå 
in, var vi tvungna att genomgå en 
säkerhetskontroll i stil med kon-
trollerna på flygplatser. Vi mot-
togs av riksdagsledamoten Ulla-
Maj Wideroos medarbetare, som 
berättade om plenum, om riks-
dagshuset som arbetsplats och 
annat intressant. Sedan fick vi 
träffa Wideroos själv och ställa 
frågor till henne. Hon gjorde ett 
väldigt starkt intryck på oss alla 
med sina genuina och träffsäkra 
svar. 

På kvällen var det dags att be-
söka Svenska Teatern. ”Kristina 
från Duvemåla” stod på reperto-
aren. Vi hade läst på i förväg, vil-
ket vi gladde oss åt. Handlingen 
och persongalleriet var väldigt 
rikt, men skådespelarna och  
deras otroliga röster i kombina-
tion med ett välskrivet manus 
gjorde föreställningen mycket 
sevärd. 

Tredje och sista dagen började 
vi med att besöka Fazers chok-
ladfabrik i Vanda. Vi mottogs av 
en vänlig guide, som berättade 
intressanta och historiska fakta 
om Karl Fazer och fabriken. Det 
bästa var nog ändå när vi fick 
frossa i olika chokladsorter! 

Så blev det småningom dags 
för hemfärd. Bussresorna var 
också en rolig del av upplevel-
sen och det blev mycket skratt 
och stoj på hemvägen. Vi kunde 
gott konstatera, att det varit en 
lyckad resa, och styrde återigen 
kosan mot Vörå. 

JULIA BERGLUND
allmänna linjen vid Vörå samgymnasium

Kulturresa full av upplevelser

Helsingfors bjöd på Ulla-Maj Wideroos, ”Kristina från Duvemåla”  
och chokladprovsmakning när en grupp Vöråelever var på besök.

Elever från Vörå samgymnasium på riksdagshusets trappa i Helsingfors.  FOTO: PIA HILDÉN

Ett besök i den mäktiga Uspenskijkatedralen är nästan ett måste på en 
stadsrundtur i Helsingfors.  FOTO: AINO-MARIA KANTOLA

So�e Doktar utmanade sig själv 
på klätterväggen.  FOTO: TRANG NGO

Sommarläger på Norrvalla
 zFolkhälsan ordnar ett Wild 

Kids-läger och ett sportläger på 
Norrvalla i sommar. 

Först ut är sportlägret 3–5 juni. 
Det riktar sig till barn som är tio 
år eller äldre. Deltagarna får  
testa sporter som ultimate frisbee, 
parkour och olika kampsporter. 

5–7 augusti ordnas ett Wild 
Kids-läger för dem som gillar 
äventyr och utmaningar. In-
spirationen till lägret kommer 

från SVT:s program. Deltagarna 
kämpar i lag, sover utomhus om 
vädret tillåter, lagar mat över lä-
gerelden, har olika tävlingar och 
utmaningar. Lägret är till för dem 
som är tio år eller äldre.

Anmälningar till lägren tas 
emot senast 19 maj till Norr-
vallas information, per telefon 
06-3831012, eller per epost till  
niclas.wiitala@folkhalsan.fi eller 
sara.clark@folkhalsan.fi.

Lägerunga söker värdfamiljer
 zDet internationella ungdoms-

lägret Step Up ordnas i sommar 
i Vörå. Under drygt tre veckor 
kommer deltagarna från Brasi-
lien, Colombia, Finland, Indien, 
Italien, Lettland, Norge, Polen 
och USA att bo på Tegengren-
skolan. Lägret pågår 28 juni–20 
juli. 

Under det första veckoslutet, 
det vill säga 28–30 juni, är tan-

ken att de 14-åriga deltagarna 
ska bo hos värdfamiljer runt om i 
trakten. CISV, en internationell, 
politiskt och religiöst obunden 
organisation, som ordnar lägret 
söker nu värdfamiljer åt ung-
domarna. 

Värdfamiljen öppnar sitt hem 
för två eller fyra ungdomar som 
får vara med i familjens vardag 
och därigenom bli bekanta med 

den finländska kulturen.  
Värdfamiljerna får senare be-

söka lägerdeltagarna på läger-
området under Open Day som 
hålls 7 juli. 

Den som blev intresserad av 
att vara värdfamilj eller har mer 
frågor kring lägret kan kontakta 
Pia-Stina Sarin på e-post pia-
stina.sarin@fi.cisv.org eller per 
telefon 050-3275596.
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Teater Povre besökte Vörå
 z I Svenskfinland uppträder 

numera ett flertal mindre tea-
tergrupper. Till den kategorin 
hör Teater Povre som består av 
skådespelarna Agneta Lindroos 
och Sebastian Selenius samt tek-
nikern Jakob Johansson. Teater 
Povres föreställning ”Skogspro-
menader och mysiga hemma-
kvällar” hade premiär 2009 i 
Vasa och ges på nytt i vår. 

Föreställningen som skri-
vits, regisserats och spelas av 
Lindroos och Selenius har bland 
annat getts på Hangö Teaterträff, 
Masque-festivalen i Helsingfors 
och Internationale Theaterwerk-
statt i Tyskland.

11 april spelade Teater Povre 
för gymnasieeleverna i Vörå. 
”Skogspromenader och mysiga 
hemmakvällar” är en pjäs näs-
tan helt utan ord. Ett par gånger 
spelas musik. Historien, som 
utspelar sig på ett datingcafé, ge-
staltar skådespelarna med hjälp 
av kroppsspråket och en upp-
sättning specialgjorda masker. 
Scenografin är enkel. Två bord 
med stolar och en dörrpost som 
är både som ingång och utgång. 

För att visa att skådespelarna 
ändrar gestalt byter de mask för 
ansiktet och sätter en färgglad 
accessoar till kroppsnära, svarta 
trikåer. Aldrig förr har en röd 
slips eller en orange huvjacka 
laddats med så mycket symbolik. 

På en skärm visas med jäm-
na mellanrum olika kontakt- 

annonser. Vissa texter är kly-
schor, andra enkla eller poetiska. 
Det mänskliga kontaktbehovet 
är konstant: uttrycken varierar. 

Rollbytena går skickligt in i var-
andra och man vet inte alltid om 
personerna är samma eller om de 
bytt karaktär. Kanske ska man 
inte heller veta? Förstås vägle-
der maskerna men ibland kan en 
person också gömma sig bakom 
ett slätstruket ansiktsuttryck 
 (mask). Även det avslöjar. 

Gymnasieeleverna följde tyst 
den knappt en timme långa  
föreställningen. Att koncentrera 
sig på ordlös, fysisk teater är ett 
annat sätt att uppleva teater. Det 
symboliska tänkandet tränas. 

Åsikterna efteråt kom spon-
tant: ”hmm...”, ”annorlunda”, 
”intressant”. Skådespelarna upp-
fattade publiken som överras-
kande intresserad.  Många slogs 
av insikten om hur mycket våra 
kroppar signalerar via hållning 
och ansiktsuttryck. Kroppen kan 
inte ljuga.

BARBARA STRAND-BLOMSTRÖM

Teater Povre består av Agneta 
Lindroos och Sebastian Selenius.
 FOTO: PRESSBILD  

 zKlockan är halv två på nat-
ten. Det är mörkt och regnigt i 
Vörå centrum och alla är trötta.  
Vi stiger på en buss som ska ta 
oss till Tammerfors flygplats,  
varifrån vårt plan startar mot 
Riga klockan 7.15. 

I Tammerfors möts vi av dim-
ma och regn, och efter en stunds 
väntande får vi checka in och 
sätta oss i planet. För vissa av oss 
som är med på resan är det för-
sta flygturen, men allt går bra och  
efter mellanlandningen i Riga 
sätter vi oss äntligen på planet 
till Paris, vår slutdestination.

Under dagarna i Paris hann 
vi besöka de viktigaste sevärd-
heterna, som till exempel Eiffel-
tornet, Louvren, Versailles och 
Triumfbågen. 

Vår bas för utflykterna var 
Grand Hotel de Turin, i vars 
reception vi samlades om morg-
narna och gick igenom dagens 
program. Hotellet låg i ett min-
dre centrum i norra Paris, men vi 
kunde färdas smidigt med metro 
och lokaltåg.

Den första kvällen, efter att ha 
vilat och besökt Sacré-Cœur, tog 
vi en sightseeingtur längs floden 
Seine. Tack vare den fick vi en 
bra överblick av Paris när vi fick 
se de olika sevärdheterna. Vi 
fick till exempel se Eiffeltornet 
i kvällsbelysning innan vi nästa 
dag åkte upp till toppen. Samma 
dag vi åkte upp i Eiffeltornet be-
sökte vi Louvren, där vi fick en 
timmes guidning. 

De följande dagarna hann vi 
med att se både Triumfbågen, 
Notre Dame och Versailles. Ver-
sailles, som är världens största 
slott, har 700 rum och en trädgård 

på 900 hektar. Där tillbringade vi 
nästan en hel dag och det behöv-
des för att få en överblick över 
slottet. I samband med besöket 
vid Triumfbågen hann vi också 
med lite shopping längs parad-
gatan Champs-Elysées. I vissa 
butiker saknades prislappar och 
butikerna var de lyxigaste vi sett. 
Där fanns bland annat klockor 
för hundratusentals euro.

Frankrike är känt för sin goda 
och kanske i våra ögon, lite kon-
stiga mat. Vissa menyer var helt 
på franska, så ibland visste alla 
inte vad de beställde och fick 

därmed många nya smakintryck. 
Efter fem dagar var det ändå 
dags att börja söka sig hemåt mot 
”rågbröö, gröjtin å päärona”. Vi 
flög samma rutt tillbaka som vi 
kommit, men väntade nu nästan 
åtta timmar i Riga. 

Trots det var vi nöjda och  
glada, vi hade fått uppleva en 
mycket bra och välplanerad 
resa, god mat och vackert väder. 
Så tack till alla som gjort den här 
resan möjlig! 

text: MATILDA WIKAR  
OCH ROBIN DOKTAR

foto: HEIDI JUSSIL 

 

Minnesvärda dagar i Paris
En grupp elever i Vörå samgymnasium har tillsammans  
med fyra lärare besökt Paris. Här är deras berättelse.

Gymnasiegruppen framför Triumfbågen.

Notre Dame. Eiffeltornet. 

Decibel behöver mera understöd
 zUngdomsportalen Decibel.fi 

som finns till för de österbott-
niska ungdomarna växer. På tre 
år har den vuxit med 323 procent. 

För att få verksamheten att 
gå ihop borde kommunernas fi-
nansering öka från 39 cent till en 
euro per invånare. För Vörås del 
skulle det betyda en ökning från 
2 600 euro till 6 700 euro per år.

Elva kommuner i Svenska 
Österbotten medverkar i ung-
domswebbportalen. Till decibel.
fi kan ungdomar i åldern 13–25 
vända sig för att få svar på frågor 
om hälsa, studier, sex, alkohol 
och annat de funderar på. Tre 
ungdomsinformatörer och 45 
frivilliga experter svarar.

Från Vörå kom 173 frågor un-
der fjolåret. Det motsvarar 11,6 
procent av alla frågor som ställ-
des, medan Vörå borde stå för 
ungefär sju procent av frågorna 
om man ser till hur många invå-
nare deltagarkommunerna har. 

– Enligt lag måste kommu-
nerna ordna informations- och 
rådgivningstjänster för ungdo-
mar. Det är helt klart att den här 
typen av uppsökande ungdoms-
verksamhet behövs, säger Vörås 
kultur- och fritidschef Mikael 
Österberg. 

Kultur- och fritidsnämnden 
har antecknat ärendet till känne-
dom eftersom det måste beaktas 
i kommande budgetarbete. 

Cykelutykt i Kimo
 zHembygdsföreningen i Ora-

vais påminner om cykelutfärden 
i Kimo 19 maj. 

Under utflykten, som startar 
klockan 13 från Café Einars stuga 
vid Kimo Bruk, njuter deltagarna 
av naturen och bekantar sig med 
föreningens museer.

Cykelturen går bland an-
nat via Hålldammen, Kyroboas  
och Skolmuseet. En guidad 
rundtur på Kimo Bruk utlovas 
också. 

Efter cykelturen blir det kaf-
feservering i Einars stuga. Alla 
intresserade är välkomna.
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FRK ordnar insamling
 zNu på lördag 18 maj får alla 

som har överblivna möbler och 
husgeråd föra dem till fabriks-
området i Oravais. Där, i Keppos 
gamla fryseri, tar FRK Oravais 
svenska avdelning emot grejer-
na, som sedan delas ut till behö-
vande.

Sängar, mindre köksbord och 
stolar är bristvara och tas gärna 
emot, liksom leksaker. Allt som 
förs till insamlingen ska vara 
sådant som går att återanvända, 
helt, rent och användbart.

Samtidigt med insamlingen 
har ett rum i en av de lägenhe-
ter som Röda Korset disponerar 
fyllts med sådana saker som ska 
säljas. De mest värdefulla, som 
Arabia- och Iittalaporslin samt 
några antika möbler säljs till 
högstbjudande. Övrigt porslin 
säljs på loppis, färdigt prissatta.

– Vi har fått några donationer 
där givaren önskar att vi ska sälja 
sakerna. Pengarna som kommer 
in går ändå vidare till dem som 
behöver, säger ordförande Bir-
gitta Backman.

Röda Korsets Oravais-avdel-

ning har under många år tagit 
emot sådant som folk vill ge bort. 
Det mesta går vidare till flyk-
tingar som bosatt sig i Oravais  
efter att de fått uppehållstill-
stånd. 

– De får komma hit och välja 
fritt bland det som finns. Det be-
hövs en hel del när man flyttar 
till en tom lägenhet och inte har 
så mycket pengar. Det de tar blir 

deras eget, det är inget lån, säger 
Backman. 

Den här gången vill Röda 
Kors-avdelningen i Oravais inte 
ta emot kläder. Helst inga el-
apparater heller.

Insamlingen och försäljningen 
pågår klockan 10–14 på lördag. 
Skyltning till fabriksområdet 
finns från Jeppovägen.

ANNA GAMMELGÅRD

Birgitta Backman, Anne Karlsson med dottern Sara i famnen samt 
Bror Gammelgård i FRK Oravais svenska avdelning med en del av de 
saker som säljs på loppis eller till högstbjudande på lördag.
 FOTO: ANNA GAMMELGÅRD

 zTorsdagen den fjärde juli in-
träffar det som för många barn 
(och kanske vuxna) är höjd-
punkten på Vörådagarna. Då 
uppträder Sean Banan och Arne 
Alligator på sommarfesten på 
Norrvalla. 

Sommarfesten pågår klockan 
14–20, Arne Alligator stiger upp 
på scenen på konstgräset klock-
an 16 och Sean Banan klockan 
18.

På sommarfesten finns det 

också mycket annat program, 
bland annat lär brandkåren  
ut olika sätt att släcka bränder, 
Lofus kommer på besök och  
det blir hoppslott och benji-ro-
deo.

Biljetter till sommarfesten  
kan köpas i Norrvallas infor-
mation, Netticket eller Studio-
ticket. 

Arrangörerna hoppas att eve-
nemanget ska locka ett par tusen 
besökare.

Sean Banan och Arne  
Alligator på konstgräset

Öppet hus  
på golfbanan

 zVörå Golf deltar i den natio-
nella golfveckan 3–9 juni. Syftet 
med golfveckan är att öka intres-
set för sporten och ge alla intres-
serade chansen att prova på.

Olika grupper är välkomna 
till övningsområdet olika kvällar 
under veckan, från klockan 18: 
måndag 3.6 är damernas, tisdag 
företagarnas, onsdag är barnens 
och ungdomarnas kväll. På tors-
dagskvällen är övningsområdet 
öppet för alla och på freda-
gen får också sådana som inte 
har green card spela på riktiga  
banan. Golfveckan avslutas lör-
dag med gratis spel på banan för 
alla och på söndag 9.6 med golf-
klubbens tävling.

I sommar ordnas åtminstone 
tre green card-kurser i Vörå. 
Den första är 2 juni, den andra 24 
och 30 juni, den tredje 11 juli. Jo-
han Kullbäck som leder kursen 
tar också emot anmälningar på  
telefon 0400-561 658.

Mer information om Vörå golf 
finns på www.voragolf.fi. 

Isen gick 29 april
 z Islossningen i Oravais inträf-

fade i år 29 april klockan 11.35. 
I Lions traditionella isgiss-

ningstävling var Monica Nyfelt 
närmast. Hon hade gissat på 
tiden 11.41. Nyfelt vann en rese-
check på 350 euro. 

Andra blev Monica Forslund 
som gissade på tiden 11.15 och 
tredje Annika Flygare med tiden 
11.11. 

Peter Åbacka är enväldig do-
mare. 740 lotter såldes.

Arbetspoolen söker jobb
 zBehöver du hjälp med gräs-

klippningen, fönstertvättningen 
inför sommaren eller känner du 
att ogräset sprider sig på gården? 
Arbetspoolen förmedlar arbets-
hjälp av ungdomar i 14–18-års-
åldern till privatpersoner. 

Arbetspoolen har flera utbil-
dade barnvakter som kan anlitas.

Uppdraget får ta högst 3 tim-
mar och lönen betalas genast ef-

ter utfört jobb. Lönesumman på 
20 euro är densamma oberoende 
om uppdraget tar tre timmar el-
ler går snabbare. 

Föreningar eller företag kan 
inte använda Arbetspoolen. 

Den som är intresserad av att 
anlita Arbetspoolen kan ringa 
06-3225570 måndag–torsdag 
klockan 9–13. Information finns 
också på www.arbetspoolen.fi.

Aquarelle 
svängde 
på scen

 zÖver 200 personer ville höra 
och se Aquarelle svänga loss med 
låtar av Beatles och Abba i Vörå 
ungdomslokal söndag 5 maj.

– Vi är väldigt nöjda. Publiken 
var med på noterna och vi fick 
till och med stående ovationer, 
säger damkörens dirigent Carl-
David Wallin. 

Första delen av konserten 
tillägnades Beatles, och andra 
halvan Abba.

Tack vare all den goda respons 
som kören fått övervägs nu en  
repris i mars nästa år. Aquarelle i Abba-inspirerade kläder.  FOTO: ANDERS LINDMAN

Musmammans vårdag snart här
 zRasmusgården hälsar välkom-

men till Musmammans vårdag 
26 maj klockan 14–16. Mus- 
mamman visar runt, du får mata 
och klappa smådjuren och i  
sagohuset berättas en saga.  
Caféet i Arvidsgården är öppet. 
Frågor? Ring Ulrika, 040-9651561.

Tisdag 2 juli händer mycket på 
Rasmusgården. Då serveras lax-
soppa i Arvidsgården klockan 
11–13. Boka på tel 0400-753414. 

Klockan 13–16 ordnas en tids-
resa då deltagarna får uppleva 

Rasmusgården 1913. Hur lekte 
barnen förr, vad åt man, vilka 
djur  och sysslor fanns på en 
gård, Vad berättade ”Amirikafa-
rarna” då de kom hem? Klä dig 
gammaldags eller låna kläder på 
stället. Förfrågningar kan göras 
till Ulrika Rasmus, 040-9651561.

Verners museum är öppet 
klockan 11–16 samma tisdag. 

Sista veckan i augusti bjuds alla 
Vörås förskolebarn på tidsresa 
till Rasmusbacken. Förfrågning-
ar till Jessica tel 044–7883611.

SOMMARENS 
TRÄNING = BBZ!

10.6–11.7.2013
Träna i YourCoachs e�ektiva och inspirerande träningsgrupper i sommar!
Då är det nämligen BBZ som gäller, d.v.s. Bootcamp, Boxercise och Zumba.
Detta kan du dessutom göra på din hemort!
BBZ (Bootcamp, Boxercise eller Zumba) – utomhus! (inomhus vid ösregn)
 Måndag Onsdag
kl. 18.00 Vörå Oravais
kl. 19.45 Maxmo Nykarleby
Mer information �nns på www.yourcoach.�/bbz eller av malin@yourcoach.�. Anmälningar görs till samma 
e-post eller per telefon: 050-330 7449. Anmälan bör se ske senast 6 juni. Pris: 49 €/pers. och högst 16 
deltagare per grupp ryms med på dessa exklusiva träningar, så det är först till kvarn som gäller!

www.x-ellent.fi

MÅ-ONS-TO-FRE 12–17, LÖ 10–13
ÖVRIGA TIDER ENL. ÖK. 

KULLA CENTER, ORAVAIS, TEL. 0400-340 093

• BÅTAR OCH MOTORER

• JuliaNA VÄXThuS

• wEEKEND HOuSE  

  STOckhuS

• STiga TRädgÅRDS-

  MASkiNER

• x-ELLENT SläpvagNAR

Nya öppettider!

Handla nu!

AUTOSHOP
N. ÅSTRAND

Tel. 06-385 0405
Mobil 050-343 2490
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 zTrehundra personer tog del 
av en hel festsal full med vack-
ra hantverk när Vörå-Oravis-
Maxmo medborgarinstitut höll 
våravslutning på Norrvalla sista 
helgen i april. 

Skaparglädjen syntes i varje 
föremål och de utställda föremå-
len höll hög klass. 

Här fanns kastrullunderlägg 
gjorda av kaffepaket, smycken 
av plast eller gamla skedar, sitt-

dynor av jeans och virkade lös-
tagbara kragar. Här fanns också 
mönsterstickade dukar, kransar 
av papperssnören samt såväl 
nytillverkade som restaurerade, 
med kärlek tillverkade, vackra 

möbler. Och mycket mer. 
I mitten av salen gavs båda  

dagarna arbetsdemonstrationer 
av såväl väl bekanta kurstekni-
ker, såsom knivmakeri, kera-
mik och lappteknik, men också 

sådant som kan tänkas bli kur-
ser om efterfrågan finns, såsom 
garnspinning och dockmakeri.

ANNA GAMMELGÅRD
text och foto

En sal fylld av skaparglädje
Matti Havulehto till vänster har hållit knivmakarkurser i 16 år. Anders Hedlund, 83, i mitten är äldsta kursdeltagaren på knivkurserna. Ingmar Jåfs 
till höger berättar att cirka 70 knivar tillverkas varje år på kurserna.

Kjolar som sytts med tanke på 
gammaldags marknader.

Kurt Söderberg dre-
jar en vas.

Många vackra tavlor har målats i olika tekniker un-
der vintern.

Textillärare Mari-Louise Thylin visar en matta 
som Anette Drifell virkat  av gamla t-skjortor.

Medborgarinstitutet avslutade 
det musikaliska läsåret med en 
sång- och musikkavalkad. Fanny 
Hästbacka har tagit sånglektio-
ner med Charlotta Kerbs som 
lärare. FOTO: KATARINA ÖSTERBERG

Vörå pensionärskör uppträdde på kavalkaden, från vänster Lisen 
Hedlund, Inger Rönnlund, Ruth Smeds, Märta Nygård, Lisa Gran-
ström, Anna Nyby, Agnes Eriksson och Erik Liljeström under ledning 
av Carl-David Wallin. Dessutom uppträdde barnkören Vänner, 
manskören Rågbröderna, Kör för alla och Oravais manskör. Cirka 100 
personer slöt upp till Centrumskolan i Oravais.  FOTO: KATARINA ÖSTERBERG

En vacker spegel. I bakgrunden 
ses bildkonstskolans verk.

Tyck till om MI 
och vinn en kurs!

 zFör att kunna förbättra och ut-
veckla sin verksamhet önskar MI 
förslag på nya kurser och före- 
läsningar. MI vill också höra 
dina  åsikter om befintliga  
kurser. Strävan är att både gam-
la och nya deltagare ska trivas  
och få ut maximalt av sitt del-
tagande.

Bland alla som lämnar in ifylld 
blankett, senast 21 maj, utlottas 
två presentkort på valfri kurs för 
läsåret 2013–2014.

Blanketter finns att hämta och 
kan inlämnas vid MI:s kansli vid 
förvaltningshuset i Oravais, cen-
tralkansliet i Vörå, Tottesunds 
herrgård samt vid alla bibliotek 
och i bokbussen. Dessutom kan 
blanketten skrivas ut från web-
ben, adress: www.vora.fi/mi. 

Kerro mielipiteesi 
ja voita kurssi!

 zKansalaisopisto haluaa, 
parantaakseen ja kehittääkseen 
toimintaansa, ehdotuksia uusis-
ta kursseista, luennoista sekä 
mielipiteitä jo olevista kurs-
seista.  Pyrkimys on, että  kaikki 
osallistujat viihtyisivät ja saisivat 
mahdollisimman paljon irti osal-
listumisestaan.

Kaikkien kesken, jotka jättävät 
täytetyn lomakkeen, viimeistään 
21.5, arvotaan kaksi lahjakorttia 
vapaavalintaiselle kurssille luku-
vuonna 2013–2014.

Lomakkeita voi hakea ja jättää 
Oravaisten hallintotalolle, Vöy-
rin keskustoimistoon, Tottesun-
din kartanoon sekä kirjastoihin 
ja kirjastoautoon. Tämän lisäksi 
voi lomakkeen hakea kotisivul-
tamme www.vora.fi/mi.

Flera mopeder har återfått sin glans på restau-
reringskurserna.

Sång- och musikkavalkad
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 z Boktips

 zVi fortsätter att låta kunder ge 
tips på böcker. I dag presenterar 
Lotta Moring en ny finlands-
svensk bok. Har du någon bok 
du vill rekommendera? Ta kon-
takt med något av biblioteken i 
kommunen. 

 z I Sonja Hellmans bok Kvin-
nor utan land berättar femton 
kvinnor om sina liv, om upp-
växten i hemlandet och om 

levnadsförhål-
landena där, om 
ankomsten till 
det främmande 
landet Finland 
och hur det är 
att leva som in-
vandrarkvinna 
här.

Kv i n n o r n a 
kommer från olika håll i värl-
den: Afghanistan, Bosnien, Irak, 

Libyen, Marocko, Pakistan och 
Somalia. En handfull av dem är 
flyktingar, resten har kommit hit 
på grund av giftermål eller som 
så kallade arbetskraftsinvand-
rare. Alla är muslimer, vilket inte 
säger så mycket. Det finns givet-
vis lika stora skillnader mellan 
muslimer som mellan kristna.

Sonja Hellman är till vardags 
journalist på Hufvudstadsbladet. 
Hon lyckas väl med att placera 
in varje kvinnas levnadsöde i 
ett större politiskt och kulturellt 
sammanhang. Samtidigt håller 
hon upp en spegel mot finlän-
darna och det finska samhället, 
och det som framträder i spegeln 
är ofta ingen trevlig bild.

Här finns kanske en trygghet 
som saknades i ett krigshärjat, 
socialt ojämlikt eller kvinnoför-
tryckande hemland, men här rå-
der brist på annat: stöd, närhet, 
omtanke, intresse.

Personer med invandrarbak-
grund löper stor risk att bli de-
primerade i Finland, konstaterar 
Sajida från Pakistan. Hon har en 
önskan: ”att det plötsligt ringer 
på dörren och en vän kommer 
in.”     

LOTTA MORING

 z En ny roman av Lynn Aus-
tin ser många läsare fram emot. 
Wonderland Creek  resan till 
verkligheten heter den nyaste. 
Alice Grace Ripley lever i böck-
ernas värld. När hennes pojkvän 
gör slut och hon samtidigt blir ar-
betslös planerar hon att följa med 
sin moster på en resa. Hon stiger 
av på en liten ort där hon har ett 
ärende att uträtta. Därifrån visar 
det sig sedan vara omöjligt att 
komma vidare. Det är 1930-tal 
och på den lilla orten finns var-
ken telefon eller bussförbindel-
ser. Verkligheten tränger sig på 
Alice. Hos människorna på de 
ensligt belägna gårdarna i bergen 
blir hon delaktig det verkliga li-
vet. Och småningom förvandlas 
Alice.

 z Per J. Anderssons bok New 
Delhi  Borås, den osannolika 
berättelsen om indiern som 
cyklade till kärleken i Sverige 
är en biografi om Pikej som föds 
oberörbar och fattig i en liten by i 
östra Indien. Enligt tradition till-
kallas en astrolog som spår att Pi-
kej ska gifta sig med en utländsk 
flicka. Pikej växer upp och blir 
framgångsrik porträttecknare.  

Profetian följer honom och 
många gånger tvivlar han på den 
tills han en kväll i konstskolan i 
New Delhi får möjlighet att teck-
na av en ung blond kvinna, Lot-
ta från Borås. Kärleken vaknar 
men chansen att de ska ses igen 
när Lotta rest hem är minimal.

En januaridag när längtan  
efter Lotta blir för stor köper Pi-
kej en cykel och börjar sin även-
tyrliga cykelresa från Indien till 
Borås. Strapatserna blir många 
och veckorna går. Pikej kastas 
mellan motgångar och förvän-
tan. Inte blir det lättare av att 
han länge tror att Borås ligger i 
Schweiz...

Boken är underhållande och 
en smula humoristisk. Kultur-
krockar blir ett faktum samtidigt 
som man som läsare också blir 
glad av att han fått möta männis-
kor som velat hjälpa en främling. 
Man kan inte annat än känna 
delaktighet i Pikejs längtan efter 
kärleken.

 zOm du vill låna: Ring Vörå 
huvudbibliotek på telefon 
3821 686, biblioteket i Oravais 
3821 689 eller biblioteket i 
Maxmo på 3821 688.

 zTäällä saat lukuvinkkejä 
kirjoista jotka löytyvät Vöyrin 
kunnan kirjastoista.

 z Johanna Lind uskoo löytä-
neensä elämänsä miehen eikä 
ymmärrä tai halua nähdä vaaran 
merkkejä. Naapuritalon yksinäi-
nen tarkkailija seuraa tragedian 
kehittymistä. Ennättääkö hän 
väliin ennen kuin mies kietoo 
uuden uhrinsa peruuttomasti 
väkivallan verkkoon? 

Outi Pakkasen Julma kuu 
on tarkkasilmäinen ja ajan-
kohtainen jännäri, joka kertoo 
yksinäisten cityihmisten rakkau-
den nälästä ja hyväksikäytöstä. 
Narsismin ja egoismin tappava 
yhdistelmä piirtää julmalla ta-
valla kuvaa nyky-yhteiskunnan 
arvoista.

 z Pelastakaa pojat! Raisa Cac-
ciatoren ja Samuli Koiso-Kant-
tilan kasvatusopas, joka  auttaa 
pohtimaan miten poikien hyvin-
vointia, itsetuntoa ja minäkuvaa 
voi tukea lapsuuden ja nuoruu-

den herkkinä vuosina. Kirjan 
lähtökohta on, että pojat ja tytöt 
ovat usein erilaisia. Pojat rikko-
vat sääntöjä ja totuttuja tapoja 
ja haastavat ympäristöään usein 
voimakkaammin kuin tytöt. Mo-
net vanhemmat ovat pulassa 
siksi, että omilta vanhemmilta 
saadut mallit toimia vanhempina 
eivät tunnu enää sopivilta. Niitä 
on aika muuttaa, mutta miten?  
Kirjassa painotetaan erityisesti 
isien ja muiden lähiympäristön 
miesten tärkeyttä pojan kasvulle.

Kun jo alakouluikäiset tytöt 
haluavat laihduttaa, meikata tai 
käyttää topattuja liivejä, sopii 
kysyä, minkälaista naisenmallia 
kulttuurimme tytöille tarjoilee. 
Yliseksualisoitunut yhteiskun-
ta ei enää näytä jättävän tilaa 
lapsuudelle, nuoruudelle ja kas-
vulle. Kuinka suojata tyttöä me-
dian vahingoillisilta viesteiltä, 
joita tämä on liian nuori ym-
märtämään? Jos ulkonäkö, sek-
suaalisuus ja ennenaikainen ai-
kuistuminen hallitsevat nuoren 
elämää, johtaa se helposti huo-

noon itsetuntoon, ahdistuneisuu- 
teen, syömishäirihöihin ja jopa 
itsetuhoiseen käyttäytymiseen. 
Tämä käytännön-läheinen teos 
opastaa vanhempia miten suo-
jella tytön lapsuutta, vahvistaa 
hänen itsetuntoaan ja ohjata hä-
nen kasvuaan tasapainoiseksi ja 
itseään kunnioittavaksi naiseksi.

 z Jos haluat lainata, soita: 
Vöyrin pääkirjasto 3821 686, 
Oravaisten kirjasto 3821 689 tai 
Maksamaan kirjasto 3821 688.

 z Lukuvinkkejä

 z Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

Seminarium om barn och aggressioner
 zDr Gordon Neufeld från Van-

couver föreläser på seminariet 
Aggressioner hos barn torsdagen 
den 6 juni klockan 9–16 i Norr-
vallas auditorium. 

Aggressioner har förbryllat 
tänkare i århundraden. Att för-
stå beteendet är ännu viktigare i 
dagens värld när aggressiviteten 
växer bland barn och unga. 

Utifrån aktuella vetenskapliga 
upptäckter i utvecklingsveten-
skap och neurobiologi sätter den 
prisbelönade kliniske psykolo-
gen, teoretikern och författaren 
dr Gordon Neufeld samman 

pusslet och visar aggressionens 
rötter i emotionell anknytning 
och i känslor. Hans väl samman-
satta modell av aggression visar 
på förvånande och effektiva sätt 
att hantera grundorsakerna till 
aggression, oavsett i vilken roll 
eller inom vilket område man 
arbetar med barn och unga. Dr 
Neufelds uppfriskande synsätt 
bygger på över 40 års erfaren-
heter av arbete med aggression 
hos barn och unga.

Dr Neufeld är Kanadas främ-
ste barn- och ungdomspsykolog 
med ett utvecklingsvetenskapligt 

perspektiv och en internationellt 
ledande uttolkare av det moder-
na utvecklingsorienterade syn-
sättet på barn och unga. 

Dr Neufeld ger en ny infallsvin-
kel på dagens ungdomsproblem 
såsom ångest, svag studiemotiva-
tion, bristande uppmärksamhet, 
dålig impulskontroll, ökande 
aggressivitet och svårbemästrad 
mobbning. Hans modell är en 
syntes av utvecklingspsykologi, 
anknytningsteori, neurobiologi, 
samt 40-års klinisk erfarenhet 
som psykolog i både hem och 
skola.

Seminariet passar alla som 
möter barn och unga: lärare, 
skolkuratorer, skolpsykologer, 
skolledare, barnskötare, förskol-
lärare, idrottsledare samt politi-
ker och beslutsfattare i barn- och 
ungdomsfrågor och föräldrar. 
Seminariet ges på engelska. Dis-
kussioner tolkas till svenska.

Medborgarinstitutet ordnar 
seminariet i samarbete med Flyk-
tingbyrån. Kursnummer 61980.

Anmälan kan göras dygnet 
runt på  www.vora.fi/kursanma-
lan, eller under kanslitid 9–16 på 
telefon 382 1673. Gordon Neufeld. FOTO: PRESSBILD 

0500 663907 
/ Mikke, Vörå

Ring för info!

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

TEHO Clean 
TAKTVÄTT OCH MÅLNING AV TAK

Clean

Centralgatan 34 B 9
65320 VASA
Ola Forsbacka 050 562 2485
Stefan Snåfs 050 430 3970
namn.efternamn@rakbyggsf.fi

- Renoveringar
- Nybyggen
- Målningsarbeten
- Badrumsrenoveringar

(VTT:s)
- Sanering av vattenskador
- Inredningsarbeten
- Takrenoveringar

Vi utför följande arbeten
inom byggnadsbranschen:

Utför även murningsarbeten

Saris Optik
Vöråvägen 8, VÖRÅ t. 383 7333

www.sarisoptik.fi

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

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!
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Rodenstock Young Life linssejä nuorille 
väsyneille silmille ja jaksat paremmin.
Vain Fenno Optiikasta.  

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

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

Soita ja varaa aika näöntutkimukseen!

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

BYGGARE OCH 
RENOVERARE!

Från Vörå Snickeritjänst 
erhålles kvalitets-
produkter såsom:

• Kök i gammal stil 
(helträskåp)

• Innertrappor
• m.m., m.m.

Ta kontakt: tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi

www.vorasnickeritjanst.fi

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

BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningstjänster i Vörå kommun
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Vöyri

Sommaruppladdning

Kesälatausta

 zDet märks i kommunens ad-
ministration att sommaren när-
mar sig. Bygglov ska beviljas 
och tomtreservationer görs och 
semesterlistor cirkulerar på de 
olika avdelningarna. Som vanligt 
är planerna och evenemangen 
på våra några sommarmånader 
otaliga.

Trots diskussionen om och 
analysen av fjolårets bokslutssiff-
ror överskuggar mycket annat i 
organisationen pågår hela tiden 
arbetet på fältet för allas vårt bäs-
ta. En titt på styrelsens protokoll 
ger en liten inblick i vad som just 
nu pågår och händer med den 
investeringsbudget som fullmäk-
tige har godkänt för i år. 

I Maxmo kyrkby fortsätter 

utbyggnaden av avloppsanslut-
ningar till fastigheterna. Så det 
blir grävande med allt vad där-
till hör även i sommar i Maxmo! 
På sikt får vi ett hållbart system 
som är skonsamt för miljön och 
enkelt för fastighetsägaren att 
underhålla.

I Oravais slutförs idrottspla-
nens sanering. YIT Rakennus 
valdes som entreprenör för att 
förnya löpbanorna. Snart får vi 
återinviga planen för kommande 
års verksamhet med riktigt fina 
tävlingar eller annat som kan 
höja motivationen för våra idrot-
tande ungdomar.

Barnomsorgens utbyggnad 
avancerar. Styrelsen har beslu-
tat om personalanställningar 

till den nya enheten på Norrval-
labacken, Elvigårdens daghem. 
Renoveringen av lokalerna bor-
de bli klar under våren och för-
sommaren och barnen får flytta 
in i senast till hösten.

Fastighetsbolaget för Norr-
valla startar upp sin verksamhet 
som ett ömsesidigt fastighets-
aktiebolag mellan Folkhälsan 
utbildning och Vörå kommun. 
De slutliga avtalen ska ännu 
undertecknas, det formella kö-
pet göras och styrelsemedlem-
mar väljas till bolagets första 
verksamhetsår. Samtidigt har 
gymnasiearbetsgruppen beställt 
skisser som kan utgöra grund för 
en offentlig upphandling av pla-
neringsarbetet för kommunens 

byggnation av gymnasieutrym-
men i byggnaden.

Under försommaren kommer 
kommunens fullmäktige att få 
tänka till om kommunens vision 
och målsättningar vid en afton-
skola. Strategiarbetet ligger un-
der året sedan till grund för bud-
getuppgörandet och planeringen 
av verksamheten i de olika sek-
torerna. Strategiarbetet startades 
som en framtidssatsning av den 
gamla styrelsen och kommer 
att genomsyra vår verksamhet 
under de kommande åren. Jag 
tror att strategiarbetet kommer 
att tillföra mycket, speciellt då 
vi måste se över vår nuvarande 
verksamhet och ifrågasätta om 
det vi gör till alla delar är nöd-

vändigt och ekonomiska försvar-
bart då de ekonomiska resurser-
na krymper och uppgifterna bara 
tenderar att öka och öka.

Som ni ser så sjuder det av 
verksamhet i de olika sektorer-
na och jag tror att vi alla lite till 
mans upplever att vi har alldeles 
för mycket att göra på alldeles 
för kort tid, men vi är bara män-
niskor och blott vi gör så gott vi 
kan allesammans så tror jag att 
det räcker riktigt långt!

Ha en riktigt fin försommar!

CHRISTINA ÖLING
kommundirektör 

 zMyös kunnan hallinnossa  
huomaa kesän lähestymisen. Ra-
kennuslupia myönnetään, tontti-
varauksia tehdään ja lomalistat 
kiertelevät kunnan eri osastoil-
la. Kuten tavallista muutaman 
kesäkuukauden ajalle valmistel-
laan monia erilaisia tapahtumia 
ja laaditaan lomasuunnitelmia.

Vaikka keskustelu ja analyysi 
viime vuoden tilinpäätösluvuis-
ta on tällä hetkellä hallitsevaa, 
jatkuu samalla jokapäiväinen 
kaikkien kuntalaisten parhaaksi 
tehtävä kenttätyö. Kunnanhal-
lituksen pöytäkirjoista ilmenee, 
mitä parhaillaan tapahtuu val-
tuuston tälle vuodelle hyväksy-
män investointibudjetin toteut-
tamisessa.

Maksamaan kirkonkylässä 
jatkuu kiinteistöihin tehtävien 
jätevesiliittymien rakentaminen. 
Siten kaivuutyöt ja kaikki muu 
siihen liittyvä näkyy Maksa-

maalla myös tänä kesänä! Aikaa 
myöten saamme ympäristöystä-
vällisen ja kiinteistönomistajille 
helppohoitoisen jätevesijärjes-
telmän.

Oravaisissa viedään päätök-
seen urheilukentän peruskor-
jaus. YIT Rakennus valittiin 
uusien juoksuratojen urakoitsi-
jaksi. Pian voimme vihkiä uu-
situn kentän tulevien vuosien 
toimintaa ja hienoja kilpailuja 
varten, ja hyvät olosuhteet ovat 
omiaan kohottamaan urheilevan 
nuorison motivaatiota.

Lasten päivähoidossa rakenta-
minen etenee ja kunnanhallitus 
on päättänyt Norrvallan mäelle 
tulevan uuden päiväkodin, Elvi-
gårdenin, viroista ja toimista. 
Peruskorjattavien tilojen pitäisi 
valmistua kevään ja alkukesän 
aikana, ja lapset voivat muuttaa 
uusiin tiloihin viimeistään syk-
syllä.

Norrvallan Kiinteistöyhtiö 
aloittaa toimintansa Folkhälsan 
Utbildning Ab:n ja Vöyrin kun-
nan välisenä keskinäisenä kiin-
teistöosakeyhtiönä. Sitä ennen 
pitää vielä allekirjoittaa lopulli-
set sopimukset ja tehdä muodol-
linen kauppa sekä valita hallitus 
yhtiön ensimmäistä toiminta-
vuotta varten. Lukion työryhmä 
on tilannut luonnokset, joita 
voidaan käyttää perustana, kun 
pyydetään tarjoukset suunnitel-
masta sijoittaa lukio Norrvallan 

kiinteistöön.
Alkukesästä valtuusto koko-

ontuu iltakouluun pohtimaan 
kunnan tulevaisuuden visiota 
ja tavoitteita. Tämä strategiatyö 
tulee ohjaamaan talousarvion 
laadintaa ja eri sektoreiden toi-
mintojen suunnittelua. Edelli-
nen kunnanhallitus aloitti tule-
vaisuuden jäsentämiseen tähtää-
vän strategiatyön, ja se tulee ole-
maan keskeisesti esillä tulevien 
vuosien toiminnassa. 

Näkemykseni on, että strategia-
työ tulee antamaan meille paljon 
erityisesti siksi, kun joudumme 
käymään läpi nykyiset toimin-
tamuotomme ja harkitsemaan, 
onko kaikki välttämätöntä ja 
perusteltua, kun taloudelliset 
voimavarat kutistuvat ja tehtävät 
pyrkivät vain lisääntymään.

Yllä oleva osoittaa, miten 
monipuolista toimintaa eri sek-

toreilla on meneillään, ja tai-
damme kaikki tuntea, että meillä 
on aivan liian vähän aikaa ehtiä 
kaikkea niin lyhyenä aikana, 
mutta olemme vain ihmisiä ja 
kun teemme parhaamme, niin se 
tulee riittämään pitkälle!

Oikein hyvää alkukesää toi-
vottaen!

Vörå

” 
Strategiatyö tulee 
antamaan meille pal-
jon erityisesti siksi, 
kun joudumme käy-
mään läpi nykyiset 
toimintamuotomme.

CHRISTINA ÖLING
kunnanjohtaja

 zKul-Turen. Tämän vuoden 
Kul-Turen järjestetään lauan-
taina 29.6, osana Vöyrin-päivien 
ohjelmaa ja se keskitetään Mak-
samaalle.

Kul-Turen aikana pitävät 
museot, nähtävyydet ja mat-
kailuyrittäjät avointa päivää 
klo 12–18. Tällöin on siis mainio 
tilaisuus tutustua Maksamaan 
nähtävyyksien ja historiaan sekä 
nähdä mitä palveluja matkai-
luyrittäjillä on tarjolla. Samana 
päivänä järjestetään myös Öster-
ön markkinat.

Kaikille Vöyrin kunnan käsi- 
työläisille tarjoutuu silloin mah-
dollisuus näyttää ja myydä tuot-
teitaan maksutta jossakin niistä 
paikoista, jotka osallistuvat pro-
jektiin. Käsityöläisillä on oltava 
mukana oma pöytä ja mahd. 
muut varusteet. 

Sinä, joka haluat osallistua, 
voit ilmoittautua suoraan halut-
tuun paikkaan, viimeistään 
4.6.2013 Tämä siksi, että ehdim-

me saada täydellisen ohjelman 
Kunnallislehden kesäkuun nu-
meroon. Huom! Österön mark-
kinat ottavat maksun kaikilta 
myyjiltä, jotka haluavat paikan 
markkinoilta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aika- 
lautakunta järjestää ilmaisia 
opastettuja bussikuljetuksia 
Oravaisista ja Vöyriltä. Bussit 
käyvät myös Österön markki-
noilla. Lisätietoja seuraavassa 
Kunnallislehdessä.

 zVöyrinpäivät. Vöyrinpäivien, 
29.6–7.7, alustava ohjelma löytyy 
kunnan nettisivuilta osoitteessa 
www.vora.fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/tapahtumat. Ohjelmaa päi-
vitetään yhtäjaksoisesti. 

Ilmoittakaa omista tapahtu-
mista vapaa-aikatoimistoon, 
puh 382 1671 fritid@vora.fi.

 zLangradin-kulkue. Toivomme 
luonnollisesti myös paljon osal-
listujia Langradinkulkueeseen 

6.7. Ilmoittautumiset siihen, ly-
hyen kuvauksen kera, haluam-
me viimeistään 1.7.2013 samaan 
osoitteeseen kuin ylhäällä.

 zKesän muut tapahtumat. 
Kesän tapahtumien tiedot jotka 
haluatte mukaan Kunnallisleh-
den kesänumeroon, tarvitsem-
me Kulttuuri- ja vapaa-aikatoi-
mistoon viimeistään 4.6.2013. 

Lähettäkää kuvaus tapahtu-
masta osoitteeseen Öurintie 31, 
66800 Oravainen tai netin kautta 
osoitteeseen fritid@vora.fi.

 zTuristi-info. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikaosasto saa kesän 
aikaan monta kyselyä muun 
muassa nähtävyyksien ja ruo-
kapaikkojen aukioloajoista, hin-
noista, kartoista ym. Toivomme 
siksi myös semmoista info-ai-
neistoa viimeistään 4.6.2013 jota  
voimme sitten koostaa ja jakaa 
kunnan info-pisteisiin ja kirjas-
toihin.

 z Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto tiedottaa

 z Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb
 zSextio personer är anmälda 

till sommarkryssningen 3–5 juni. 
Vår klubb har flest deltagare från 
Svenska Österbotten. Det är vi 
tacksamma för. Tidtabeller och 
mera info kommer i Wör-tv, År-
vas-tv och i föreningslistan i Va-
sabladet. Info fås också från Pe-
ter Norrgård på tel 040-262624.

Den årliga sommarresan blir 
i år en endagsresa till Larsmo, 

Karleby och Kronoby 8 augusti. 
Resan är under planering, mer 
info i Kommunbladets juninum-
mer.

Födelsemärkeskontrollen den 
15 maj blev också fullbokad. 38 
personer kom med på undersök-
ningen, medan 30 är på väntelista 
till ett nytt tillfälle. Vi försöker att 
få ett nytt undersökningstillfälle 
till så snart som möjligt.

Skriv fågeldikt 
 zTegengrensällskapet utlyser en 

skrivartävling som riktar sig till 
skolelever på temat ”Tegengrens 
fåglar”. 

Eleverna får diskutera och 
samarbeta, men alla skriver var-
sin dikt. För inspiration kan man 
gå ut i naturen och observera 
eller delta i fågelexkursioner. 
Texterna ska skickas in senast 
31 oktober till marja.lena.soder-
gard@gmail.com. Resultaten 

publiceras i tidningen Läraren i 
november 2013 och meddelas till 
deltagarna.  

 FOTO: TOMAS KLEMETS
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 z Vörå församling
DÖPTA:
 • Ellen Linnéa Rintamäki från 

Vörå född 8.1.2013.
 • Fanny Lovisa Rintamäki från 

Vörå född 8.1.2013.
 • Ylva Linnéa Marie Holm från 

Vörå född 20.1.2013.
 •Molly Ruth Amanda Antus från 

Vörå född 22.1.2013.
 • Nathalie Elvie Regina Skräddar 

från Maxmo född 26.1.2013.

DÖDA:
 • Anna Ekman från Vörå som dog 

24.3.2013, 88 år.
 • Etel Alice Ingo från Vörå som 

dog 6.4.2013, 86 år.
 • Dagny Viola Häggman från Ora-

vais som dog 7.4.2013, 96 år.
 • Dagmar Månsus från Vörå som 

dog 8.4.201, 95 år.
 • Ulf Göran Haga från Vörå som 

dog 8.4.2013, 53 år.

Minus blev plus 
för församlingen

 zVörå församling gick drygt 
13 000 euro på plus i fjol. Med 
tanke på att ett minusresultat var 
väntat är kyrkoherde Ulf Sund-
stén nöjd.

–Vi fick mer skatteintäkter än 
väntat och lyckades dessutom 
spara lite.

Skatteintäkterna har direkt 
samband med att Vöråborna 
tjänade bättre än väntat. Men 
situationen kan bli svårare i år, 
tror Sundstén. En orsak är att 
Norrvallas rehabilitering flyttat 
från orten. En annan att också 
andra företag har det kärvt. Om 
församlingens budgetförslag för 
2013 håller blir resultatet minus 
100 000 euro.

– Ekonomin ger oss stora ut-
maningar. Sedan Vörå, Oravais 
och Maxmo församlingar slogs 
ihop handlar det om att krympa 
kostymen och få bort överlap-
pande funktioner mellan de 

olika församlingarna. Vi hoppas 
att det kan ske i huvudsak via 
pensioneringar.

Församlingen är skuldfri. Soli-
diteten har ökat från 88 procent 
2011 till 94,5 procent i fjol.

Församlingens medlemsantal 
minskade under 2012 med 71 per-
soner och var 5 714 vid utgången 
av året. Under året föddes 56 
personer medan 76 församlings-
medlemmar avled. 

Församlingen har 26 anställda, 
varav 17 är kvinnor och 9 är män.

Under fjolåret firades 214 
gudstjänster med sammanlagt 
15 025 deltagare. I alla kyrkliga 
sammankomster sammanlagt 
deltog nästan 26 000 personer.

Kristoffer Streng har fått or-
dinarie tjänst som c-kantor i 
församlingen. Han är placerad i 
Oravais kapellförsamling.

ANNA GAMMELGÅRD

 z Betraktelsen

I väntans tid
 zNär detta nummer av Kom-

munbladet utkommer står vi mitt 
emellan Kristi himmelsfärd och 
pingst. För de första lärjungarna 
var den tiden en tid av väntan. 
Jesus hade bett dem att stanna 
kvar i staden tills de blivit rus-
tade med kraft från höjden (Luk 
14:49). De visste inte hur och när 
men de visste att det skulle ske, 
och de väntade i spänd förvän-
tan. Och pingstdagen kom med 
Andens utgjutelse och med kraft 
från höjden.

De första lärjungarnas trosliv 
hade sina toppar men också sina 
dalar. Där fanns tro och tvivel, 
bekännelse och förnekelse, miss-

mod och hopp, sorg och glädje, 
rädsla och frimodighet. Det gick 
inte på räls, jämnt och ständigt 
framåt. 

Så är det än i dag. Ofta upp-
lever vi att den kristna tron, vår 
egen och kyrkans, kämpar i upp-
försbacke. Det går trögt, är tungt 
och oinspirerat. Men vi behöver 
inte ge upp, så har det från och 
till känts för kristna i alla tider. 
Gud glömmer inte sina löften, 
han avskriver inte sin plan. Han 
ber oss att vänta att något ska 
ske. 

Ett uttryck som används i bi-
beln är när tiden var inne. När 
den rätta tiden och stunden var 

där, då handlade Gud, då lät han 
det ske. Därför skulle lärjungar-
na vänta, för när tiden var inne 
skulle de bli rustade med kraft 
från höjden. Den helige Ande, 
Hjälparen, som Jesus lovat dem, 
skulle komma över dem och de 
skulle få ny frimodighet och nya 
gåvor för det uppdrag de fått, att 
gå ut och evangelisera världen.  

Gud har en plan också för oss 
och i den planen ingår också 
väntan, väntan i trygg förtröstan 
på, att snart är tiden inne också 
för oss, snart ska Gud låta något 
ske också bland oss, i vår bygd.

Hur ska vi vänta? Vänta och 
hoppas? Nej, vänta och tro! Och 

vänta och be, och vara beredda. 
Och sedan, när tiden är inne, då 
sänder Gud, då handlar han.

Hur svag och flämtande tros-
lågan än är finns det hopp. Gud 
vill inte släcka lågor, han vill och 
kan tända på nytt. Kanske tänder 
han upp din troslåga i dag, kan-
ske sänder han väckelse över vår 
bygd i dag, eller i morgon, eller i 
sommar ... Vänta och be!

För, som det står på väggen i 
Österö bönehus, icke genom nå-
gon människas styrka eller kraft 
skall det ske, utan genom min 
Ande, säger Herren.

BO-ERIK GRANLUND
kaplan

KD satsar  
i Vörå

 zKristdemokraterna i Finland 
har fått en ny lokalavdelning i 
Vörå. Hittills har den fyra med-
lemmar, men målet är att bli fler.

Jeanette Ljungars är ordfö-
rande för lokalavdelningen. I 
senaste fullmäktigeval fick hon 
65 röster och var 11 röster från 
inval. Sedan i januari är Ljungars 
också sekreterare i Kristdemo-
kraternas svenska organisation.

– Mitt jobb i den svenska orga-
nisationen är att besöka lokalav-
delningarna och inspirera dem 
att bygga politik utgående från 
människorelationer. Jag kände 
att jag behövde starta en lokal-
avdelning i min egen kommun.

Med lokalavdelningen i ryggen 
vill Ljungars nu hjälpa till och 
jobba utgående från de behov 
som finns i kommunen. 

– Hur kan vi hjälpa våra kom-
muninvånare med praktiska sa-
ker? Hur kan vi fylla de behov 
som finns? Politik handlar om 

allt som rör oss människor och 
är ett sätt att ta hand om kom-
muninvånarna.

– Om det saknas ett gubbfot-
bollslag i kommunen kan vi star-
ta ett i KD:s regi. Om ett eftis sak-
nas kanske KD kan skrapa ihop 
frivilliga och starta ett, säger hon.

Jeanette Ljungars tror att Krist-
demokraternas människosyn 
och värderingar gör att med-

lemsantalet kommer att öka nu 
när en lokalavdelning finns. 

– Vi vill jobba för vår kommun 
och invånarnas bästa tillsam-
mans med de andra partierna. Vi 
vill också väcka intresse för po-
litiken genom att visa att politik 
inte bara är möten. Jag tror att 
människorna blir mer motive-
rade om de blir involverade.

ANNA GAMMELGÅRD

Jeanette Ljungars är den drivande kraften i Kristdemokraternas nya 
lokalavdelning i Vörå.  FOTO: ANNA GAMMELGÅRD

 zStyrelsen består av ordförande 
Maj-Britt Nybacka, viceordfö-
rande Kurt Gref, sekreterare 
Karl Gustav Karls, kassör och 
medlemssekreterare Gunborg 
Söderlund. Övriga i styrelsen är 
Börje Agnesbäck, Gösta Holm-
ström, Mari-Ann Lax, Bror 
Hägglund, Anders Backlund, 
Seija Nyvall, Bertel Backlund, 
Märta Nygård, Ole Söderlund, 
Svea Sjöberg samt Leo Norrlin.

Föreningens stödpersoner 
för hjärtpatienter Maj-Britt Ny-
backa, Märta Nygård samt An-
na-Lisa Lauren. Föreningen har 
197 medlemmar.

Vi uppmärksammade Hjärt-
veckan 15–21 april på förening-
ens vårmöte 18 april i Karvsor 
skola. Apotekare Mona Heik-
folk informerade om de nya e-
recepten samt andra nyheter på 
apoteks/medicinfronten.  

Vi deltar i distriktets motions-
kampanj som pågår april–maj. 
Motionskort finns på ortens 
apotek samt fås från styrelse-
medlemmarna. Motionskorten 

inlämnas senast den 15.6.
I år går sommarresan till 

Umeå 13 juni. Bussen följer med 
i Umeå. Vi besöker Baggböle 
herrgård samt Arboretum skogs-
trädgård. Lokal guide med. Även 
icke medlemmar välkomna med. 
Anmälan senast den 15.5.

Lördagen den 6 juli kl. 14 blir 
det konsert i Vörå samgymna- 
siums festsal till förmån för Vörå-
Oravais-Maxmo hjärtförening. 

Vår traditionella grillkväll vid 
Hällnäs småbåtshamn blir i år 
den 26.7 kl. 17. 

Nästa rehabiliteringskurs blir 
18–20.10 2013 och 20–21.2 2014 i 
Härmä. Hjärtpatienter som inte 
deltagit tidigare kan söka.

Kust-Österbottens hjärtdis-
trikts sommarfest blir 7.9 i Härmä 
spa. Se närmare föreningarnas 
minneslista.

Plock ur 2012 års verksamhet: 
Vårmötet lockade 79 deltagare, 
grillkväll vid Hällnäs småbåts-
hamn 68, teaterresan till Hel-
singfors 54, höstmötet 38.

GUNBORG SÖDERLUND

 z Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening

 zVörå uf höll årsmöte 21 april 
och utsåg följande styrelse: Ord-
förande Niklas Svartbäck, vice 
ordförande Victor Ohlis, kassör 
Johanna Stålnacke, sekreterare 
Jimmy Björklund. Övriga med-
lemmar är Josefin Sirén, Jes-
sica Kattil, Jonatan Ågren, Antti 
Havulehto, Jens Staffans, Mika 
Uuranmäki och Markus Mark-
kula. Suppleant är Markus Påhls.

 z Vörå uf

Solveig Åhman vann vecka i Hemavan
 zHellnäsnejdens uf har lottat 

ut en veckas vistelse i Hemavan, 
sponsorerad av Martin Markén. 
Av de 600 som skrivit i häftet 
i Hellnässpåret hade Solveig 
Åhman turen med sig och får 
söka sig till Hemavanfjällen för 
träning till nästa säsong. Karin 
Eriksson vann en årsprenumera-
tion på Kuriren.

De som hade flest anteck-
ningar i motionshäftet hade 
största chansen att vinna. Mar-
kén vill påpeka att hans familje- 
anhöriga var uteslutna från lott-
dragningen.

Ungdomsföreningen tackar 
alla som genom talkoinsatser 
bidragit till att hålla skidspåret 
i ypperligt skick hela säsongen.

Hellnäsnejdens uf. Från vänster Sara-Li Eriksson, Thomas Bergman, 
Sebastian Bystedt, Jonas Stenberg och Michaela Stenberg. 

 z Hellnäsnejdens uf

 zOravais ungdomsförening pla-
nerar en lokal sång- och band-
kväll för hela familjen den 15 juni 
på paviljongen. Vi vill ge alla lo-
kala förmågor i Vörå chansen att 
få visa upp sig och sjunga/spela 
en låt eller två. Banden eller 
sångarna kan vara allt från under 
skolålder upp till 18–19 år. 

Banden eller personen som 
vill uppträda kan anmäla sig 
till oravaisuf@gmail.com så fort 
som möjligt, dock senast 26.5.

 z Oravais uf
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DAMFRISERING LISA
Vöråvägen 2, 050-5610 726

Hos mig hittar du också 
ROSENSERIENS
PRODUKTER!
Nu är SOLKRÄMEN
MED KAROTEN 
äntligen här!

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå 
informerar:

Öppettider i sommar
Oravais hälsovårdscentral är öppen i vanlig ordning, medan
Vörå hälsostation är stängd 1.7–4.8.2013.

Tandvården i Vörå håller stängt enligt följande:
Vörå tandklinik 17.6–14.7
Oravais tandklinik 15.7–18.8

Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alue tiedottaa:

Aukioloajat kesällä 2013
Oravaisten terveyskeskus on auki normaalisti,
Vöyrin terveysasema on kiinni 1.7.–4.8.

Hammashoitolat ovat kiinni seuraavasti:
Vöyrin hammashoitola 17.6.–14.7.
Oravaisten hammashoitola 15.7.–18.8.

www.korsholm.fi 

Reiki-
behandlingar
utföres!
Information och tidsbokning:
Heidi Gråbbil,
Larvvägen 712 B, Vörå

044 544 0477
reiki.heidig@gmail.com

AVFALLSSERVICE

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

AUKTORISERAD STENA-MOTTAGNINGSPUNKT
Tömning av 
slambrunnar
Torravfall

Utbytesflak
Byggbaracker,  
förråd och 
bajamajor

Spannmåls och 
kalktransporter

Skrotningsintyg

• Markvibratorer • Pikmaskiner • Borrhammare
• Betongslipmaskiner • Weideman minilastare 

• Jordfräs • Dino Skylift, m.m.

Nybyggen och
renoveringar

Johan Bertils 
tfn 050-590 1861

 

S

i

m

p

p

e

s

g

s

m

0

5

0

0

-

9

6

9

4

6

0

x

9

5

f

a

0

6

-

3

8

5

0

8

- utom och inomhusmålning - kakelarbeten

- golvläggning - tapetsering

Simon Ingman,  Vörå

Måleri
- utom och inomhusmålning
- VTT-certifierad

- kakelarbeten
- tapetsering

Simon 
Ingman

GSM 0500 969 460 simppes.maleri@netikka.fi

ÖPPET:
vard. 9–18

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

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

Tunnelv. 3 E 11, 66800 Oravais
Tfn 050 592 3496, (06) 383 5545

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

Juristbyrå 
Kenneth Lassus 

Spardeposition 1 %
Räntan räknas på dagssaldo

Inget minimibelopp
Insättningar obegränsat

Ett uttag per kalendermånad

Tfn 346 2111
Kvevlax – Vasa – Maxmo – Petsmo

JUST NU!

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

AB Håbeco OY

BARKSTRÖ   35€/m3

TRÄDGÅRDSFLIS 
25€/m3

Auktoriserad av Finlands Begravningsbyråers Förbund.

Med omsorg och omtanke om Er

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

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

www.begravningsbyra.fi

www.staffans.fi

och

K-LANTBRUKK-LANTBRUKK-LANTBRUK

• SamuMajala från 
Kärcher förevisar 
Kärcher tvättar o 
dammsugare

• Mauri Koivula föreläser om 
K-lantbruks odlingsprogram 
kl 14.00 - spannmålshandel /utsäde / 
bekämpningsmedel 

• Skoda och Dasia bilutställning från 
Rinta Jouppi på platts kom o provkör

• Tume såmaskiner 
• Potila Master 700 H 
• Hakki Pilke vedmaskiner 
• Multiva 130 farmer 
• Claas RO 375 rundbalare 
• Muuli bilsläpvagnar o 

båttrailer 
• Med på marknaden Rani Plast, 

Hortilab, Feedex, Yara

Korvgrillning 

och kaffebjudning 

Välkommen på vårmarknad till K-lantbrukscentralen 
Vörå torsdag 22.3.  kl 9.00-17.00 

www.k-maatalous.fi 

• Peter Mattas förevisar Massey 
Fergusson traktorer

K-LANTBRUKSCENRALEN VÖRÅ AB 
LARVVÄGEN 53 66600 VÖRÅ,  TEL 06 3843 400 K-LANTBRUKSCENTRALEN AB VÖRÅ

LARVVÄGEN 53 TEL. 06 3843 413

båtar från oss

båt-
motorer

gräs-
klippare

samt

Vi säljer även

K-LANTBRUKSCENTRALEN AB VÖRÅ

gräs-
klippare

samt

Juridisk byrå

VÖRÅ, Tel. (06) 383 2890 Ring!

NYBYGGARE OCH RENOVERARE
TA OFFERT FRÅN OSS!

Vi saluför Miele och Whirlpool
kvalitetsmärken!

Faxa in på fax nr: 383 2799 eller
meila: eriks.tv@netikka.fi era maskintyper så får ni

omgående priser och leveransvillkor.
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Vill du annonsera i Kommunbladet? Ring 7848398
eller sänd e-post till  per-olof.sten@hssmedia.�.

NR 5

Kontakta oss!
Lisa Backman          

3844 513
Marita Grind          

3844 509
Katarina Myntti   

3844 504

Drömmer du om
en egen bostad?

Börja bostadsspara
och få bra ränta
under spartiden!

www. sparbanken.fi/
vorasb

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

www.cityfl orist.fi 
Välkommen!

Äppelträd parti från..................24 €
Rödvinbärsbuske.......................6 €
Rododendron parti från............25 €
Kanadensiska rosor i lager....7,50 €
Sättpotatis 5 kg.....................8,50 €
Trädgårdskalk 25 kg..............7,95 € 

Trädgårdsmylla 5x50 L........15,90 €

Träd, Buskar, 
Myllor, Torv, 
Gödning, 
Sättlök, 
Frön mm.
Plantprislistan 
hittar ni på vår 
hemsida!

Vi bjuder alla besökare
på kaffe och tårta!

STATIONSDAG
på St1 Oravais

fredag 17.5.2013 kl. 9.00–17.00

• St1 Oravais, Karlebyv. 30, 66800 ORAVAIS • 06-385 1200
• Öppet: vard. 06-21.00, lörd.08-21.00, sönd.12–20.00

VINDRUTETORKARE

AD Blue 1000 l kont

Gratis montering! Passa 
på och sätt nya torkare!

-30%

560,-

-20%
BILVÅRDS-

PRODUKTER

inkl. frakt och kont.
VÄLKOMMNA!

Försäljning av fyrhjulingar, 
crossar och mopeder

T
R

A
K

T
O

R
SE

RVICE CHRISTER E
K

L
U

N
D

DJUPSUND 263 66640 MAXMO

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

www.traktorservice.fi 

SERVICE OCH 
REPARATIONER
 - Traktorer - Lantbruksmaskiner
 - Båtmotorer - Snöskotrar
 - Fyrhjulingar - mopeder

Kekkilä trädgårds-
mylla 50 l  4 sk            14€

- gårdsstenar
- betongplattor
- kantstenar Stort urval impregnerat virke

Bastukamin 
M3

249€
1990

€

Ruskas rödfärg  10 l

Högtryckstvätt 
inkl. terrasstvätt 

2.140     199€
Sänkpump  Drain 

IT-200      45€

98€
59€

Oravais, tfn 357 5800

 Trädgårdsredskap

Vädringsställning   
förzinkad

Torkvingla
förzinkad

KULLA
JÄRN–RAUTA

050 525 7216

www. .nu

Fixar nästan allt
• Fastighetsskötsel

• Sommarstugsservice
• Hemhjälp

Hushållsavdragsgiltigt!

 

Dan Rintamäki
Tfn: 044-317 0030

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

www.dr-fi x.fi 

Solstrands Trädgård
Försäljning av blommor

öppethållningstider:

Oravais 
(vid gamla brandstationen)

i maj 9-17 vard
          9-14 lörd
i juni 9-19 vard
          9-16 vard

S-Market Vörå
i maj 9-17 vard
          9-14 lörd
i juni 9-18 vard
          9-15 vard

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

Tel: 041-4473754
Välkomna!

• Socklar
• Bindning / svetsning
   av armeningskassar
• Hus i småelement
• Vattentak
• Staket osv
   enligt kundens önskemål
• Matpotatis

GRUNDER:
Hus, Hallar, Farmområden,
Reningsverk
Grävning, Schaktning
I klass isoleringssand, Krossgrus

GRÖNOMRÅDEN:
Fräst och kalkad MATJORD
Kan också avhämtas

Rintamäki Henry 0500-361 715
Bilder m.m. www.anvianet.fi / engstromsbygg
kjelle68@gmail.com

Ta kontakt, vi hjälper dig med planeringen
Engström Kjell 0500-346 393/Henry 0500-361 715

SANDBLÄSTRING
& MÅLERIARBETEN
METALLKONSTRUKTIONER -
SLÄPVAGNAR - FÄLGAR - 
BILAR M.M.
TFN: 050 3226594

SEBASTIAN HELSING, VÖRÅ

LASTBILAR - BILAR M.M.
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