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Widd har erfarenhet av klient-
arbete. Det ser hon som en stor 
fördel i sitt nya jobb. sidan 3

ny Städ- ocH koStHållS-
cHef. Björn Helsing ser det 
som en positiv utmaning att få 
utforma en ny tjänst. sidan 3

Slalomtävling. Det är full 
fart i backen när Vörå IF ord-
nar Vöråcupen. Barn i alla åld-
rar deltar. sidan 8

Människorna utsätts för en hel del skäll då vargarna (Jonas Gammelgård, ulf Johansson och Mimmi Heikkilä) har årsmöte på Byarevyn i Oravais.  Foto: Christer Johansson

Startskottet gick för revyerna
 zRevysäsongen i kommunen drog 

igång för några dagar sedan i och 
med Byarevyns premiär i Oravais. 
Årvasgården var nästan fullsatt då 

revygänget bjöd upp till skrattfest. 
För Vörå UF:s del återstår ännu 
en dryg vecka till premiären. Ge-
mensamt för de båda är förra årets  

politiska turbulens i kommunen 
som, åtminstone till en del, påver-
kat innehållet i revyerna. 

I detta nummer av Kommunbla-

det kan du läsa en recension från 
premiären i Oravais. Du får också 
möta regissören Alfred Backa, som 
utnämndes till Årets Oravaisbo 

i december. Vi ger också en liten 
inblick i vad som utlovas på ung-
domslokalen i Vörå när revyn drar 
igång där.  sidOrna 4–5

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

Aktia Bank Oravais, Öurvägen 6, 66800 Oravais
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 zBeskedet att ha blivit 
dragen som vinnare i lä-
sartävlingen kom som 
en positiv överraskning 
för Anders Backlund i 
Kaitsor. Men det är inte 
första gången en vinst 
kommer till hushållet. 

– För fem år sedan vann ett 
bidrag som var inlämnat i dotterns 
namn, säger Backlund.

Han försöker alltid lämna in ett 
bidrag till läsartävlingen. För det 
mesta är det nog i eget namn, men 
nuförtiden händer det också att 
Backlund lämnar in bidrag i barn-
barnens namn.

Då Kommunbladet kommer 
ut brukar han läsa hela tidningen 
och tycker den alltid har något in-
tressant i sig. Backlund har också 

sparat flera årgångar av tid-
ningen.

– Kan vara bra att 
bläddra i dom sedan när 
minnet blir sämre, skrat-
tar han.

Backlund som tidigare 
jobbat på Schaumans såg 

i Jakobstad är pensionär se-
dan 1998. Trots det håller han sig 
ändå sysselsatt. Backlund brukar 
bland annat hjälpa till med att 
hämta sina barnbarn från dagis och 
sköter dem tills dottern kommer 
hem från arbetet.

Han trivs också i skogen där han 
främst hugger ved.

– Men tyvärr har jag inte hunnit 
så mycket med det ännu den här 
vintern, säger Backlund.

Christer Johansson
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 zBästa läsare, i din hand har du 
årets första nummer av Kommun-
bladet. 

Jag som har skrivit i det här num-
ret heter Christer Johansson. Röt-
terna har jag i Borgå. Jag flyttade 
för några år sedan till Vörå. Numera 
bor jag i Lotlax med min fru  
Maria och våra två barn. Lugnet 
och landsbygdsidyllen gör att jag 
stortrivs här i kommunen.

Men lugnet är bara på ytan. Med 
åren har jag konstaterat att det 
också händer och sker i kommunen 
tack vare aktiva och driftiga fören-
ingar och personer. 

För närvarande är revysäsongen i 
full gång. Då Kommunbladet kom-
mer ut har Byarevyn i Oravais har 
haft sin premiär och Vörå UF:s 
revypremiär står för dörren.  

I skrivande stund är vädret där 

ute härligt vintrigt, vilket påminner 
om att sportlovet också är i antå-
gande. 

I tidningen kan du ta 
del av allt program som 
erbjuds i kommunen 
under veckan.

Nytt år, nya möjligheter

sköter barnbarn 
och hugger ved

Läsartävling

Vem 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 6 
mars. Bland alla korrekta svar utlottas ett presentkort värt 
35 euro. Lycka till!

Namn:  _______________________________________________

Adress:  ______________________________________________

Telefon:  ______________________________________________

 zRätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna  
som fanns på sidorna 3, 5, 11 och 16.

sidan _____

sidan _____

sidan _____

sidan _____

anders Backlund tycker det är trevligt med pensionärstillvaron. Men man kan inte bara ligga på sofflocket. Det 
behövs också program i vardagen. foto: CHrister JoHansson

Lä
sartävlingen

Kommunbladet

VINNARE

 zDessa soldater är troligen 
födda omkring år 1897–1900. 
Av de olika uniformerna att 
döma är bilden kanske tagen 
vid eller efter frihetskriget 
1918 i Vasa eller Helsingfors. 
Några är identifierade: Nere 

till vänster Arvid Berg, Ver-
ner Förars (?) och sist Anders 
Jåfs. Stående till andra vän-
ster Jakob Grannas (?), And-
kil, tredje August Österblad. 
Bilden tillhör släkten Paulin 
i Rejpelt. Känner ni fler? 

Meddela Margareta Ehrman 
tel 050-5426729 eller marga-
reta.ehrman@gmail.com.

Föregående soldatbild från 
cirka 1940 gav inte så mycket 
men framme till vänster står 
Edvin Grannas (bror till 

Mickel, flyttade till Sverige) 
och bredvid hustrun från 
Korsnäs (?), Lisa Forsman, 
lärardotter från Tuckor och 
Etel Brinkman gift Omars. 
Tack Linnéa Klemets!

Margareta ehrMan

Vilka är soldaterna?
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 zKnappa resurser och brist 
på behörig personal är de  
största utmaningarna för 
kommunens nya omsorgs-
chef Christine Widd som 
inledde sitt nya jobb i början 
av februari. Att söka tjäns-
ten var från första början en 
självklarhet.

– Det var ett naturligt steg 
vidare, säger Widd.

Hon har sedan tidigare 
jobbat som tf socialarbetare 
på kommunen. Då tjänsten 
som omsorgschef blev ledig-
anslagen blev hon intresse-
rad av att söka. 

Widd är utbildad national-
ekonom och kände att hon 
hade kompetensen som 
krävs av en omsorgschef.

– Jag var egentligen inte be-
hörig som socialarbetare ef-
tersom jag inte studerat inom 
sociala området, säger Widd.

Arbetet som socialarbetare 
är ändå något Widd trivts 

med. Samtidigt var erfaren-
heten av arbetet en av förut-
sättningarna till att hon sökte 
den nya tjänsten. 

För att förstå det vardagliga 
jobbet måste förmannen kän-
na till arbetsfältet och vara 
bekant med klientarbetet.

– Det fungerar inte i läng-
den om man bara har koll på 
administrationen och eko-
nomi, säger Widd.

Hon medger att det känns 

vemodigt att ha lämnat sin 
gamla befattning bakom sig. 
Att sadla om och bli förman 
för sina gamla kolleger ser 
Widd inga problem med. 
Hon konstaterar med ett 
skratt att det oftast ändå är 
chefen som kritiseras mest.

– Men sist och slutligen 
är vi alla människor, säger 
Widd.

Den nya tjänsten innebär 
också en hel del nytt att sätta 
sig in i. Det senaste året har 
hon främst arbetat med han-
dikappärenden och måste 
därför bekanta sig med bland 
annat flyktingverksamheten 
och äldreomsorgen. 

Eftersom hon jobbat som 
omsorgschef endast i ett  
par veckor har Widd inte 
gjort upp några större linje-
dragningar eller strategier 
för omsorgssektorn. Vad  
som är de största utmaning-
arna för sektorn sticker hon 

inte under stol med.
– Att få pengarna att räcka 

till för att erbjuda den service 
som behövs, säger Widd.

Den andra är problemet 
med att rekrytera personal 
till tjänster inom sociala sek-
torn, speciellt behörig sådan. 

Widds tidigare social-

arbetartjänst har blivit le-
diganslagen och tills vidare 
sköter hon båda uppdragen 
parallellt. 

Att hoppa mellan två sto-
lar har Widd inget problem, 
så länge det är en tillfällig 
lösning. 

Hon räknar ändå med att 

det kan ta en tid innan kom-
munen hittat en ny social-
arbetare.

– Speciellt om man tar i 
beaktande eventuella upp-
sägningstider från gamla 
jobb kan det nog ta över en 
månad, säger Widd.

Christer Johansson

Förmannen måste  
vara bekant med jobbet

enligt Christine Widd är det viktigt att socialarbetaren visar sympati när den möter klienter, 
men också kommer ihåg att inte ta arbetet med sig hem.  foto: Christer Johansson

 z Christine Widd
 • Omsorgschef sedan 1 

februari 2015.
 • Har jobbat på socialbyrån 

sedan augusti 2013.
 • Ursprungligen från Petalax, 

men bor numera i Kovik.
 • Har studerat nationaleko-

nomi via Åbo Akademi med 
redovisning och socialpolitik 
som biämnen.

 zFör många kommuninvå-
nare är Björn Helsing ett be-
kant ansikte från restaurang-
en i Norvalla. Sedan början 
av året verkar han som ny 
städ- och kosthållschef för 
Vörå kommun.

– Jag intresserade mig för 
tjänsten eftersom jag jobbat 
med frågor kring offentlig 
kosthållning tidigare, säger 
Helsing.

En annan faktor som bidrog 
var att tjänsten är ny inom 
kommunen och Helsing såg 
en möjlighet att vara med 
och forma den. Målet på 
sikt är också att kunna dra  
ner kostnaderna inom städ- 
och kosthållningen i kom-
munen. 

Som han ser det är man 
redan på rätt väg eftersom all 
städ- och kökspersonal lyder 
under städ- och kosthålls-
chefen och genom det den 
tekniska sektorn. Hittills har 
personalen hört under flera 
sektorer beroende på om 
man jobbat på en skola eller 
ett äldreboende.

– Så redan sammanslag-
ningen kan leda till inbespa-
ringar, säger Helsing.

Med en bakgrund inom res-
taurangvärlden är det na-
turligt att den kommunala 
matlagningen ägnas en hel 
del tid. I dagens läge förs 
diskussionerna främst kring 
centralisering och större an-
vändning av halvfabrikat.  
Alternativet anses vara för 
dyrt. 

Helsing vill inte under-
teckna de teserna. För ho-
nom är huvudsaken att köket 
tillverkar rejäl mat.

– Speciellt om det är ett 
centralkök så är det vettigare 

att tillreda maten från grun-
den.

Att endast värma upp en 
massa halvfabrikat som se-
dan körs ut till mindre utdel-
ningskök ser Helsing ingen 
nytta med. Men han vill inte 
heller ställa två ytterligheter 
mot varandra.

Hans tanke är i stället att 
hitta besparingar andra vä-
gar. En sådan kunde vara 

inköpssidan. Genom att cen-
tralisera alla matinköp kan 
man få ner priserna tack vare 
stora partier.

I dag köper till exempel 
många daghem sina mellan-
mål från den lokala mataffä-
ren. Ibland kan priserna vara 

höga och det köps endast 
små mängder åt gången.

– Det är ingen idé att göra 
på det sättet, säger Helsing.

Men det är inte bara maten. 
Som titeln säger så ansva-
rar Helsing också för städ- 
verksamheten i kommunen. 
Den verksamheten omstruk-
turerades för några år se-
dan och det viktigaste nu är 
att analysera läget. Vad har 

gjorts fel och vad kunde gö-
ras bättre?

Helsing har både idéer och 
visioner men är trots det rea-
listisk då det gäller tidtabeller 
för genomförande.

– Jag har pratat med andra 
i motsvarande position och 
hört att det tar ungefär fem 
år att bygga upp verksamhe-
ten från noll, säger Helsing.

Christer Johansson

Det gäller att hålla huvudet kallt och inte rusa iväg med en massa nya idéer, konstaterar Björn helsing. foto: Christer Johansson

 z Björn Helsing
 • Vörå kommuns städ- och 

kosthållschef sedan januari.
 • Bor i Vörå.
 • Är utbildad till både stor-

köks- och restaurangkock.

 • Har jobbat inom branschen 
i snart 25 år.
 • Favoriträtt: ingen speciell 

rätt, men roligt om någon 
annan lagat den.

Riktig mat lagas från grunden
Hederlig mat och vettig tidsanvändning. Det är två ingredienser 
kommunens nya städ- och kosthållschef kommer att använda sig av.
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Årets Oravaisbo har sinne för lokal humor
 zTiteln ”Årets Oravaisbo” 

i slutet av 2014 kom som 
en överraskning för Alfred 
Backa. Samtidigt är bakgrun-
den en bärande del av hans 
humor Att bli kallad Ora-
vaisbo tycker Alfred Backa 
känns roligt. Ibland kallas 
han Vöråbo också men tar 
inte illa upp för det.

– Egentligen ser jag mig 
själv i första hand som en 
Pensalabo, säger Backa.

Oberoende av vad man väljer 
att klassa Backa som så är det 
lokala en central del i hans 
humor. Just kombinationen 
av humor och lokalt var den 

främsta motiveringen till att 
Backa blev Årets Oravaisbo i 
fjol. För Backa har det alltid 
varit naturligt att använda 
sina rötter som en del av det 
han gör.

– Visst kunde jag köra med 

imitationer av rikssvenskar, 
men det är mer imponerande 
att göra något renodlat öster-
bottniskt, säger han.

Arbetet med komik och hu-
mor är ständigt närvarande  
i Backas liv. Förra året gjor-
de han programmet ”nit-
tonhundranånting” i Radio 
Vega. Varje avsnitt kretsar 
kring ett utvalt årtal från 
1900-talet. Utmaningen för 
Backa var att hitta personer 
och personligheter att arbeta 
med. Att hålla människorna i 
centrum är det viktiga i kon-
ceptet.

– Det skulle inte vara lika 

roligt om jag koncentrerade 
mig på historiska händelser.

För den som inte hört 
Backas program är det fort-
farande möjligt. Han har 
tecknat ett års avtal med Yle 
och kommer fortsättningsvis 
att välja och vraka i det hän-
delserika århundradet. 

Utöver det är Backa aktu-
ell som regissör för Byarevyn 
på Årvasgården. På frågan 
om han har några önskemål 
gällande framtiden är svaret 
entydigt.

– Jag skulle gärna åka till-
baka till Kanada en sväng, 
säger Alfred Backa.

Christer JOhanssOn
enligt alfred Backa är det viktigt för en komiker att också 
misslyckas under en föreställning. foto: Christer Johansson

 z Alfred Backa
Ålder: 27
Yrke: Komiker
Bor: Vasa
aktuell med: nya avsnitt av 
programet ”nittonhundra-
nånting” på Radio Vega och 
som regissör för Byarevyn i 
Oravais

 zDen politiska turbulensen 
inom kommunen förra året 
kunde ha varit en guldgruva 
för ortens revyer då det gäl-
ler sketchmaterial. Byarevyn 
i Oravais, som hade premiär 
i lördags, tar visserligen upp 
ämnet men utan att gå till 
personliga påhopp. I övrigt 
är det både lokala, nationella 
och internationella händel-
ser från förra året som ut-
gör stommen i revyn. I vissa 
fall fungerar revyn som en 
påminnelse om saker man 
glömt att hände i fjol.

Totalt levereras 23 sketcher 
och sånger uppdelat på två 
akter. En synlig röd tråd un-
der förställningen är revyns 
”producent” som dyker upp 
med jämna mellanrum och 
försöker hålla koll på situa-
tionen, men det går inte alltid 
som hon tänkt. 

Efter en rivig inledningssång 
kastas publiken direkt in i 
pensionsreformens följder. 

Tre äldre damer från 
bygden får en hård nöt att 
knäcka då de ska klura ut 
hur några av fjolårets julklap-
par fungerar. Damerna visar 
senare  att de kan rimma till 
ett rap beat från orkestern. 
Det uppträdandet drog an-
tagligen mest applåder under 
hela kvällen.

Revyn får besök av två 
(ganska sliskiga) förtroen-
devalda som bland annat 
berömmer könskvoteringen 
i uppsättningen. I sketchen 
”Göran & Allvar” visar skri-
benterna att de behärskar det 
här med ordvitser då två häl-
sovårdare har svårt att hålla 
koll på vilken av patienterna 
som gjort vad egentligen. 

Publiken får också veta om 
kommunen har förtroende. 
Juryn är så hård att till och 
med programvärden ligger ri-
sigt till. Innan allt är slut får vi 
ändå veta vem som blir nästa 
kommundirektör.

I andra akten utlovar produ-
centen ett celebert besök då 
KAJ kommer på besök. Men 
producenten får inse att det 
lönar sig att dubbelkolla bok-
ningarna. 

I ett försök att locka mer 

folk till kyrkbänkarna har 
kantorn fått i uppdrag att 
skriva om skapelseberättel-
sen. Något som kyrkoherden 
får ångra.

I äkta Smoukahontas-

anda bjuds det också på en 
lektion i hur personer som 
inte förstår dialekten uppfat-
tar en revy. 

Regissören Alfred Backa 
har lyckats i sitt arbete. Sket-

cherna är väl inövade och 
scenbytena löper smärtfritt. 
Skådespelarna gör ett bra 
jobb på scen och kroppssprå-
ket som de fyller ut dialogen 
med bidrar till sketcherna.

Antalet sånger i förhållan-
de till sketcher är bra, inte för 
få och inte för många. Där-
emot kommer sångerna i an-
dra akten kommer först mot 
slutet, vilket känns lite sent.

Allt som allt är årets upp-
sättning av Byarevyn en bra 
helhet som nog kan rekom-
menderas ett besök.

Christer JOhanssOn
text och foto

Revyn får publikens förtroende

Det var fullt hus då Byarevyn hade premiär på Årvasgården. Årets revy 
bjuder på fyndig dialog, slagkraftiga sketcher och uppfinningsrika sånger.

Bodil (Gunilla Lillbacka) och Doris (Mikaela sandberg) visar att äldre damer från Oravais också kan rappa.

Den något överförfriskade kaptenen (Ulf Johansson) sjunger 
en lov till slabben ackompanjerad av gitarristen Kalle heikius.

Vårdarna på äldreboendet (tanja harju och Mimmi heikkilä) 
har inte riktigt koll på sina patienter.

 z Byarevyn 
 • ”I tid och jävighet”

regi: Alfred Backa
Medverkande: Ulf Johans-
son, Jonas Gammelgård, 
Roland Engström, Mimmi 
Heikkilä, Mikaela Sandberg, 
Gunilla Lillbacka, Tanja 
Harju, Emma Löfdahl, Janina 
Boström, Peter Backa
Musik: Benny Nylund, Kalle 
Heikius, Christian Westlin
 • Hade premiär den 7 februari
 • Spelas på Årvasgården 

fram till den 7 mars.
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 zÅrets uppsättning av 
Vörårevyn går under namnet 
”Revysion – ingen nämnd, 
ingen glömd”. Namnet borde 
inte komma som en över-
raskning för någon, tycker 
de inblandade.

– Egentligen borde revyn 
heta ”Vöråsoppan”, men det 
namnet hade vi redan för 
några år sedan, säger ord-
förande Niklas Svartbäck.

Trots det provokativa 
namnet kommer revyn inte 
enbart att handla om den 
politiska turbulensen i kom-
munen. Ett beslut som för-
eningen fattade redan förra 
hösten. Men några sketcher 
kring ämnet utlovas nog.

– Publiken förväntar sig att 
vi ska göra det, säger Simon 
Nygård som står på scen i 
årets revy.

Vad sketcherna kan tänkas 
handla om avslöjar Nygård 
inte. De lär varken vara för 
snälla eller för dumma så 
Nygård tror inte att de som 
berörs tar illa upp.

– Folk har ju ändå humor 
och så hör det till att revyer 
driver med offentliga perso-
ner, säger han.

Då Kommunbladet besö-
ker revyövningen är det en 
månad till premiär och en 
hel del arbete som återstår  
innan allt är klappat och 
klart. 

Bland annat behöver ännu 
ett par sketcher skrivas för att 
fylla programmet. Att skriva 
material under processens 
gång är inget ovanligt enligt 
Niklas Svartbäck.

– Vi har alltid ändå fått 
ihop det, säger han.

Svartbäck tillägger att skå-
despelarnas improvisations-
förmåga är att tacka i många 
fall. Ibland händer det att en-
dast temat och karaktärerna 
är skrivna till en viss sketch 
och innehållet improviseras 
fram under föreställningen.

– Så våra medverkande är 
nog fenomenala, säger Svart-
bäck.

Simon Nygård, som efter 
några års paus återvänder till 
scen, skämtar om att revyn 
också kan kallas ”veteraner-
nas comeback”. Utöver Ny-
gård så kommer också flera 
andra gamla bekanta ansik-
ten att äntra scen efter kor-

tare och längre pauser, bland 
annat Jimmy Björklund och 
Jessica Kattil.

Men det är inte bara vete-
ranerna som gör revyn. Tra-
ditionen är levande inom 
ungdomsföreningen och 

lockar också med nya hu-
gade personer. Två av dem är 
Fanny Hästbacka och Mar-
kus Påhls, som medverkat i 
revyn fyra respektive tre år.

– Det är jätteroligt att vara 
med, säger Hästbacka.

Efter att ha sett revyn flera 

år kom hon med tack vare 
kompisar som var intresse-
rade av att pröva stå på scen. 
För Markus Påhls del var  
vägen in i revyn likadan. 
Båda tycker det har varit läro- 
rikt att medverka och känner 
att de snabbt blivit bekanta 

med andra som också är 
med. Orsaken är enkel.

– Trots en stor åldersskill-
nad så har allas humor sam-
ma låga nivå, skrattar Påhls.

Årets Vörårevy har premi-
är den lördagen 21 februari 
och totalt nio föreställningar 

är inprickade. Biljettbok-
ningen öppnade redan för 
några veckor sedan och en 
hel del bokningar har redan 
kommit in.

Christer Johansson
text och foto

Bekanta ansikten på Vöråscen
Årets Vörårevy utlovar som vanligt en blandning av lokalt och globalt. 
Med tio dagar kvar till premiären återstår ännu en hel del arbete.

Markus Påhls, Victor ohlis, Fanny hästbacka och Jessica Kattil övar en sketch under ledning av regissören Bibi Kiikka. 

Både Fanny hästbacka och Markus Påhls tycker det är roligt 
att medverka i Vörårevyn. 

niklas svartbäck, Victor ohlis och simon nygård lovar att 
revyn kommer att bjuda besökarna på ett gott skratt. 

 z Vörårevyn 
 • ’Revysion – ingen nämnd, 

ingen glömd’
regi: Bibi Kiikka
Musik: Simon Nykvist
Medverkande: Niklas Svart-
bäck, Victor Ohlis, Simon 
Nygård, Jimmy Björklund, 
Jens Staffans, Jessica 
Kattil, Simon Påhls, Fanny 
Hästbacka
Premiär: lördagen den 21 
februari klockan 19
Biljetter: kan bokas online på 
vorauf.fi. Boka per telefon på 
050-5721114 onsdag, fredag 
och lördag kl 13–16

 zFyra tjejer från Vörå 
idrottsgymnasium, Amanda 
Lindahl, Ina Djupsund, Mi-
kaela Karppelin och Re-
becca Hannén, deltog i årets 
European Youth Parliament. 
Först deltog vi i den regiona-
la sessionen i Uleåborg (14–
16.11.2014), därifrån vi gick 
vidare till den nationella ses-
sionen i Åbo (16–19.1.2015). 

EYP innebär en möjlighet 
för ungdomar att få föra fram 

sina åsikter och debattera i 
olika europeiska aktualite-
ter, till exempel mänskliga 
rättigheter, den ekonomiska 
situationen och miljöfrågor. 

Efter den nationella ses-
sionen kan deltagarna klara  
sig vidare till internationell 
nivå. 

I år ordnas de två interna-
tionella sessionerna i Izmir, 
Turkiet och i Leipzig, Tysk-
land.

reBeCCa hannén

Gymnasieflickor  
debatterade

 zBasgrupp 4 vid Vörå sam-
gymnasium ordnar en kul-
turkväll torsdagen den 5 
mars klockan 18. 

Vi serverar italieninspire-
rad mat samt bjuder på sång, 
musik, och korta presenta-
tioner av italiensk historia, 
konst, fotboll, modeskapare 
med mera. Även quiz och 
lotteri. 

Intäkterna går till vår kul-
turresa till Rom 13–16 april 
2015.

Kulturkvällen ordnas i 
gymnasiet. 

Bokningar kan göras per 
telefon 06-3820781 (ej sport-
lovsveckan) eller per e-post 
till sami.kautiainen23@
gmail.com eller ablomst-
rom@live.com. 

Meddela om eventuell spe-
cialdiet.

Anmäl er senast den 1 
mars!

BasgruPP 4 Vid Vsg

Kulturkväll  
i gymnasiet

Rosenlew RTT 6100
TOPPMATAD TväTTMAskin

379,-
Rosenlew RTT 6120
TOPPMATAD TväTTMAskin

399,-
Rosenlew RTF 81463
fROnTMATAD TväTTMAskin

430,-

MASKINERNA HEM
 KOSTNADSFRITT!

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

VÖRÅ 
Tfn (06) 383 2890 Välkommen!
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Sportlovsprogram i Vörå 2015
LÖrdag 21 februari
Revypremiär ”Revysion – 
ingen nämnd ingen glömd” 
kl 19 i Vörå uf. Info och on-
linebokning på www.vorauf.
fi. Under sportlovsveckan 
hålls föreställningar även 
27.2 och 28.2. Alla kl 19. Arr. 
Vörå uf.
Byarevyn ”I tid och jävig-
het” kl 20 (after föus) på År-
vasgården. Bokningar: 050-
377 3679. Under sportlovs-
veckan hålls föreställningar 
även 27.2 och 28.2. Alla kl 19. 
Arr. Ungdomsföreningarna 
i Kimo, Oravais, Keskis, 
Komossa och Hellnäs.

MÅndag 23 februari
Sportlovsläger med över-
nattning i Vörå centrum 
23–25.2 för åk 3–6. Slalom, 
simning, bowling, disco och 
mycket annat roligt. Info 
och anmälningar på www.
wau-ry.fi. Arr. WAU rf och 
Vörånejdens 4H
Kvevlax Sparbank på plats 
vid Vörå skidcentrum kl 
11–14. Hälsa på maskoten 
Osmo, få skidtips av elitski-
daren Victor Lövdahl. Lot-
teri, aktiviteter för barnen.
Sportlovsteater, Mamma 
Mu och Kråkan kl 18 på 
Norrvalla. En pjäs av Bobo 
Lundén efter Juija Wies-
landers böcker som lämpar 
sig för barn i åldern 2–7 år. 

Inträde, barn under 3 gratis. 
Föreställningen 35 minuter. 
Arr. Folkhälsan Idrott
Minidisco kl 18–20 i Kärklax 
ungdomslokal för barn 
under skolåldern samt barn 
från åk 1–2. Dans, musik, 
snacks, rithörna mm. Ev 
ansiktsmålning. I inträdet 
ingår trip och bulla. Kaffe 
för vuxna. Arr. Kärklax uf

Tisdag 24 februari
Sportlovsbio kl 13–14.30 vid 
Centrumskolan i Oravais. 
Film: ”Lasse-Majas detektiv-
byrå – Von Broms hemlig-
het”. Gratis inträde. 
Arr. Kultur och Fritidsavdel-
ningen

Sportlovsbio kl 18–19.30 
i auditoriet på Norrvalla. 
Film: ”Lasse-Majas de-
tektivbyrå – Von Broms 
hemlighet”. Gratis inträde. 
Försäljning. Arr. Kultur och 
Fritidsavdelningen
Backhoppningsskola för 
nybörjare kl 18.30 vid Vörå 
skidcentrum. Alla med och 
pröva på, vi hoppar med sla-
lomskidor i nybörjarbacken. 
Arr. Vörå IF

onsdag 25 februari
Minigolf kl 17 i Lotlaxare-
nan. Kl 18.30–20.30 Glow-
minigolf i mörkret. Gratis. 
Arr. Norrvalla Minigolf rf
Skidskyttepremiär med 

drop in-luftgevärsskytte kl 
12–17 i skidstugan. Ålders-
gräns 8 år. Föräldrar får 
gärna komma med. Arr. 
Vörå IF
Hoppborgslandet Hopsis 
kl 12–16 på idrottsgården i 
Maxmo för barn 3–12 år. 
Inträde för barn, gratis för 
föräldrar. Hoppa så länge du 
orkar. Försäljning av kaffe, 
saft och bulla. Arr. Hopsis 
och Kultur- och fritidsavdel-
ningen

Torsdag 26 februari
Pysseldag kl 10–12 och 
13–15 på biblioteket i Vörå. 
Papperspyssel för liten och 
stor. Familjen Igelkott flyttar 
in – vi tillverkar igelkottar 
av gamla böcker. Ingen av-
gift, ingen förhandsanmälan. 
Arr. Biblioteket
Hoppborgslandet Hopsis 
kl. 12–16 på centrumskolan i 
Oravais för barn 3–12 år. 
Sex olika hoppborgar. Här 
kan de mindre barnen upp-
täcka Piraternas land, låta 
sig hänföras av de svävande 
bollarna, eller lura målvak-
ten i det upplåsbara målet!
Här finns också jätterutsch-
banan Dino, favoriten Rock-
n-Roll och sumobrottning!
Backhoppningsskola för 
nybörjare kl 18.30 vid Vörå 
skidcentrum. Alla med och 
pröva på, vi hoppar med sla-

lomskidor i nybörjarbacken. 
Arr. Vörå IF

LÖrdag 28 februari
Vinterkuldag kl 11–13 vid 
Centrumskolan i Oravais. 
Pulkbacke, isdisco, bollkast-
ning, ponnyridning, åkning 
med fyrhjulning, hinder-
bana, lotteri och lekar.
Försäljning av korv, bulla, 
kaffe och saft. Vörånejden 
4H-steker plättar med sylt 
och grädde. Ta med små-
pengar, pulka och skridskor. 
Kom med och ha en rolig 
dag tillsammans med famil-
jen. Arr. Föräldragruppen på 
daghemmet Tallkotten 
Sportlovsbio i Kärklax 
ungdomslokal. Kl 15 famil-
jefilmen ”Sune i fjällen”. 
I inträdet ingår trip och 
popcorn. Kl 20 ”Fifty Shades 
Of Grey”. 16 års åldersgräns-
Inträde. Arr. Kärklax uf

aKTiViTeTer Vid VÖrÅ 
sKidCenTruM
Slalombacken öppen varje 
dag kl 11–17. Servering i 
skidstugan varje dag kl 
12–17.
Skidlandet tisdag och 
torsdag kl 11–13. Ledare på 
plats. Arr. Vörå IF
Skidorientering hela 
veckan 21.2–2.3. Kartor kan 
köpas från skidstugan  
kl 12–17. Arr. Vörå IF

Traditionell slalomskola 
för de nybörjare. Grupper 
och tillfällen görs upp på 
basen av förhandsanmäl-
ningar till Anders Kulp, 
anders.kulp@gmail.com  
044-3808132. Anmäl intresse 
senast 20.2. Arr. Vörå IF.

ÖVrigT
Simhallen. Må–Fre kl 15–21, 
lö kl 12–16, sö kl 18–21
Gymmet på Norrvalla öppet 
sö–fre 9–21, lördag 9–18
Wiking bowling öppet mån-
dag–fredag sportlovsbowling 
kl 14–17. Avgift.
Sportlovsresor: Istravel 
ordnar slalomresor till både 
Vuokatti och Himos. Mera 
info på www.istravel.fi. 
Både Istravel och Oravais 
Trafik ordnar shopping-
resor till Umeå. Istravel har 
dessutom en resa med temat 
barnens Umeå. Mera info 
på www.istravel.fi och www.
ot-resor.fi
Decibel.fi Bekymmer, pro-
blem, funderingar eller frå-
gor? Decibel hjälper också 
under sportlovet! Skicka din 
fråga till den tvåspråkiga 
ungdomsportalen Decibel.
fi, som riktar sig till öster-
bottniska ungdomar i åldern 
13–25.
Hela programmet finns 
även på www.vora.fi/kultur-
och-fritid/evenemang/

Pulkåkning är kul. Vid Centrumskolan i Oravais ordnas en 
vinterkuldag med bland annat pulkåkning. foTo:   arKiV

Traditionella Vörådagar planeras
 zVörådagarna firas i år tra-

ditionellt vecka 27. Upplägget 
blir liknade som i fjol, det vill 
säga lördagen består av lan-
gradin och marknad. Sönda-
gen är som brukligt vigd åt 
huvudfesten som i år hålls i 
Oravais. 

Fjolårets nya och förkor-
tade rutt för langradin upp-
levdes positiv och får därför 
en fortsättning. Starten sker 
alltså vid Koskeby skola va-
rifrån rutten går upp längs 
allén till Vöråvägen för att 
avsluta med att man vid 
kommungården svänga ner 
mot biblioteket. Bland alla 
”langradare” utses det mest 

briljanta ekipaget bland så-
väl föreningar som företag. 
I fjol vann Vörå Maskin och 
Traktor bland företagen och 
Bertby hembygdsförening 
(Bertby bondbrudar) bland 
föreningarna. Vinnarna be-
lönas med en firmamiddag. 
Det är bara att sätta i gång 
med planeringen inför som-
maren!

Försöket med att ordna 
marknaden och lopptorg vid 
kommungården föll också 
väl ut. Området ger möjlighe-
ter till utveckling och bland 
annat kommer man att för-
söka öka ”mysfaktorn” med 
olika små medel. 

Perinteiset Vöyrinpäivät tulossa
 zVöyrinpäiviä vietetään 

tänä vuonna perinteisesti 
viikolla 27. Järjestelyt ovat 
samat kuin viime vuonna, 
eli lauantaina pidetään 
langradin-kulkue ja mark-
kinat, kun taas sunnuntai 
on tuttuun tapaan pyhitetty 
pääjuhlalle, joka tänä vuon-
na järjestetään Oravaisissa. 

Langradin viime vuoden 
uusi ja lyhyempi kulkuereitti 
sai kiitosta, joten samaa reit-
tiä käytetään tänäkin vuon-
na. Kulkue lähtee Koskeby 
skolanilta puistokatua pitkin 
Vöyrintielle ja päättyy siihen, 
että kunnantalolla kulkue 
kääntyy kirjastolle päin. 

Kaikkien ”langraadarien” 
kesken valitaan erikseen yh-
distysten ja yritysten paras 
vaunu. Viime vuoden voit-
tajat olivat Vörå Maskin och 
Traktor ja Bertby hembygds-
förening-kotiseutuyhdistys 
(Bertby bondbrudar). Voitta-
jat palkitaan yritysillallisella. 
Nyt on siis hyvä aika aloittaa 
suunnittelut kesää varten! 

Markkinoiden ja kirppu-
torin järjestäminen kunnan-
talolla onnistui myös erittäin 
hyvin. Ympäristö tarjoaa 
useita kehitysmahdollisuuk-
sia, ja muun muassa tunnel-
mallisuutta yritetään kasvat-
taa erilaisin pienin keinoin.

Gospel i Oravais
 zLördagen den 14 mars ord-

nas en gospeldag i Oravais. 
Mrs Bighill Singers under 
ledning av Heidi Storbacka, 
som gett ut en ny cd med go-
spel på svenska, kommer att 
leda en gospelverkstad i Ora-
vais Församlingscenter på 
dagen. På kvällen, 18.30, hål-
ler de konsert tillsammans 
med verkstadsdeltagarna.

Söndagen den 15 mars blir 
det mera gospelmusik, på  
cafégudstjänsten i Vörå för-
samlingshem, klockan 17.

Anmälning till verkstaden 
före 26.2 till Kristoffer Streng, 
telefon 050-5170115 eller e-
post: kristoffer.streng@evl.fi.

Förening fick 
konstdonation

 z I början av året överräck-
tes en konstdonation i form 
av en tavla till Hembygdsför-
eningen Framstegsvännerna 
i Lotlax. 

Tavlan, som är målad av 
konstnären Paul Hägglund, 
föreställer smeden Karl 
Sandås som var aktiv i byn 
under 1900-talet.

Bakom donationen stod 
Göran och Bernhard Sand-
ås, båda med rötterna i byn. 
Donationen togs emot under 
enkla former av representan-
ter från föreningens styrelse 
samt några närvarande invå-
nare från byn.

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

050 525 7216

www. .nu

VVS-planering och 
installation
050-527 4128

Tommi Sundberg / www.vvs-lvi.fi

e!
Saris Optik
Vöråvägen 8, VÖRÅ t. 383 7333
www.sarisoptik.fi

Vinterrea! t.o.m. 27.2.2015

PÅLITLIG, KVALITET, INHEMSK

BÅGAR

-60%
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 zHär får du tips på littera
tur som finns i något av 
kommunens bibliotek. 

 z Tobias Åkerman: Dröm-
men om ett barn

Tobias och Annas smärt-
samma kamp för att bli för-
äldrar. En ärlig och själv- 
utlämnande berättelse om 
ofrivillig barnlöshet med fo-
kus på mannens perspektiv.

 z Ola Skinnarmo: Isbiten: 
mina expeditioner i polar-
världen

Om de sex mest spekta-
kulära expeditionerna. En 

äventyrsbok, men är också 
en skildring av en viljestark 
persons kamp och samver-
kan med naturen.

 zMargit Sandemo: Kiaras 
saga 

Släktkrönika i tre delar 
från 1600-talets Irland. Kiara 
anklagas för att vara häxa på 
grund av sina helbrägdande 
anlag, men kommer undan 
galgen på ett mirakulöst sätt. 
Under flykten från avrätt-
ningsplatsen finner hon en 
urgammal, keltisk skatt – en 
skatt som ett hemligt brödra-
skap har sökt efter i åratal.

 z Sergej Prokofjev: Peter 
och vargen

Klassiska musiksaga som 
tidigare getts ut som bilder-
bok. Nya versionen har illus-
trerats av Ilon Wikland. Med 
boken följder en cd med mu-
sik och inläsning av texten. 

Peter överlistar den far-
liga vargen med hjälp av 
sina vänner. Varje person i 
historien representeras av 
ett instrument, så står till ex-
empel flöjten för fågeln och 
stråkinstrumenten för Peter 
själv. Ett fantastiskt sätt för 
barn att lära sig urskilja olika 
instrument i en stor orkester.

 zTäällä saat lukuvinkkejä 
kirjoista jotka löytyvät  
Vöyrin kunnan kirjastoista.

 z Irti paniikista
Sydän tykyttää, henkeä ah-

distaa ja ilma tuntuu loppu-
neen. Huimaa, hikoiluttaa, 
pelottaa ja haluaisi paeta. Pa-
niikkihäiriö on yksi voimak-
kaan ahdistuneisuuden muo-
to, jossa toistuvat kohtaukset 
ovat niin voimakkaita, että 
ne alkavat rajoittaa henkilön 
toimintakykyä. 

Kirja esittelee itsehoito-
ohjelman, jonka avulla voi 
vapautua paniikkihäiriöstä. 

Saat tietoa paniikkihäiriö-
stä, pohdit elämääsi ja pel-
koihisi vaikuttavia tekijöitä 
ja saat keinoja paniikkihäi-
riön hallintaan. 

 z Taina Laajasalo, Silja 
Salmi: Kun kolmesta tulee 
neljä

Mitä perheessä tapahtuu, 
kun toinen lapsi syntyy? Voi-
ko molempia lapsia rakastaa 
yhtä paljon? Miten van- 
hemmat voivat olla raken-
tamassa hyvää sisaruussuh-
detta?  

Elämä nelihenkisenä per-
heenä voi yllättää vanhem-

mat monin tavoin. Teos 
tarjoaa tietoa perheen mur-
rosvaiheesta sekä käytännön 
vinkkejä. 

 z Katja Keränen: Kunnon 
vuodet

Käsikirja kaikille yli 
60-vuotiaille, jotka haluavat 
pitää liikunnan avulla huolta 
itsestään. Kirjan ohjeiden av-
ulla voi tehdä itselleen sopi-
van kunto-ohjelman.  

Kirja neuvoo, kuinka 
harjoittelussa huomioidaan 
myös sairaudet ja krempat. 
Kuntoilun aloittaminen ei 
ole koskaan myöhäistä!

 z Boktips  z Lukuvinkkejä

Hiihtolomaviikon ohjelma Vöyrillä 2015
LauanTai 21. HeLMiKuuTa
”I tid och jävighet”-revyy 
Årvasgårdenilla klo 20 (after 
föus). Varaukset: 050-377 
3679. Esitykset hiihtoloma-
viikolla myös 27 ja 28.2. 
Järj: Kimon, Oravaisten, 
Keskisin, Komossan ja Hell-
näsin nuorisoseurat.
”Revysion – ingen nämnd 
ingen glömd”-revyy klo 
19. Esitykset hiihtolomavii-
kolla myös 27 ja 28.2. Info ja 
online lippuvaraus verkko-
sivuilla www.vorauf.fi
Järj: Vörå uf.

MaananTai 23. HeLMiKuuTa
Yöleiri 23–25.2 Vöyrillä 
3.–6. luokkalaisille. Uidaan, 
lasketellaan, keilataan, 
järjestetään disco ja leffailta 
sekä paljon muuta hauskaa 
sisällä ja ulkona! Lisätietoja: 
www.wau-ry.fi. Järj. Wau ry 
ja Vörånejdens 4H.
Koivulahden Säästöpankki 
on paikalla Vöyrin hiih-
tokeskuksessa klo 11–14. 
Osmo maskotti on mukana, 
tule mukaan ja saamaan 
hiihtovinkkejä huippu-
hiihtäjä Victor Lövdahlilta.  
Arvontaa ja toimintaa 
lapsille.
”Mamma Mu och Kråkan” 
ruotsinkielinen hiihtoloma-
teatteri klo 18 Norrvallassa. 
Juija Wieslandersin kirjoihin 
perustuva Bobo Lundé-

nin näytelmä joka sopii 
2–9-vuotiaille. Pääsymaksu, 
alle 3 vuotiaat ilmaiseksi. 35 
minuuttia. Järj. Norrvalla, 
Folkhälsan Idrott
Minidisco klo 18–20 alle 
kouluikäisille ja lapsille luo-
killa 1–2 Kärklaxin nuoriso-
seuran tiloissa. Tanssia, mu-
siikkia, herkkuja, piirtämistä 
ja kasvomaalausta. Pääsy-
maksuun sisältyy trippiä ja 
pullaa. Kahvia aikuisille. 
Järj. Kärklax uf 

TiisTai 24 HeLMiKuuTa
Mäkihyppykoulu vasta-
alkajille Vöyrin hiihto-
keskuksessa klo 18.30 
Kaikki mukaan kokeile-

maan mäkihyppyä! Hypyt 
slalom-suksilla vasta- 
alkajien mäistä. Järj: Vörå 
IF.
Hiihtolomakino Oravaisten 
keskuskoulu klo 13–14.30. 
Elokuva: ”Lasse-Majan  
etsintätoimisto – Von 
Bromsin salaisuus”. Suo-
menkielinen teksti. Ilmainen 
sisäänpääsy. Järj: Kulttuuri- 
ja vapaa-aikatoimisto.
Hiihtolomakino Norrvallan 
auditoriossa klo 18. ”Lasse-
Majan etsintätoimisto – Von 
Bromsin salaisuus”. Suo-
menkielinen teksti. Ilmainen 
sisäänpääsy.  Myyntiä. Järj. 
Kulttuuri ja vapaa-aikatoi-
misto. 

KesKiViiKKo 25. HeLMiKuuTa
Pomppulinnamaa Hop-
sis klo 12–16 Maksamaan 
urheilutalolla 3–12-vuotialle. 
Pääsymaksu, lapset saavat 
pomppia linnoissa niin 
paljon kuin suinkin jaksvat. 
Vanhempien sisäänpääsy 
on ilmainen. Paikan päällä 
myydään kahvia, mehua ja 
pullaa. Järj. Hopsis ja kult-
tuuri- ja vapaa-aikatoimisto
Ampumahiihto, drop in-
ammunta ilmakiväärillä klo 
12–17 hiihtomajalla. Ikäraja 
8 vuotta. Vanhemmat voivat 
mielellään olla mukana. Järj. 
Vörå IF
Ratagolf Lotlaxin sisära-
dalla klo 17. Klo 18.30–20.30 
rata pimennetään ja Glow-
ratagolf alkaa. Maksuton!
Järj. Norrvalla Minigolf rf

TorsTai 26. HeLMiKuuTa
Askartelupäivä Vöyrin 
kirjastossa klo 10–12 ja klo 
13-15. Askartelu paperilla. 
”Familjen Igelkott flyttar 
in” – helppo ja soma siili 
tehdään vanhoista kirjoista. 
Maksuton, ei ennakko-
ilmoittautumista. Järj. 
kirjasto.
Mäkihyppykoulu vasta-
alkajille Vöyrin hiihto-
keskuksessa klo 18.30. Järj: 
Vörå IF.
Pomppulinnamaa Hopsis 
klo 12–16 Oravaisten kes-

kuskoulun voimistelusalissa 
3–12-vuotialle. Tee tutkimus-
retkiä Merirosvojen maa-
han, kokeile esterataa, tai 
jallita puhallettavan maalin 
maalivahtia. Myös uutuuk-
sia. Myyntiä. Pääsymaksu.
Vanhemmat ilmaiseksi. 

LauanTai 28. HeLMiKuuTa
Koko perheen talvipäivä 
klo 11–13 Oravaisten 
keskuskoulu. Mäenlaskua, 
jäädisco, pallonheittoa, 
poniratsastusta, mönkijä-
ajelua, esterata, arvontaa ja 
leikkejä. Mahdollisuus ostaa 
makkaraa, pullaa, kahvia, 
mehua sekä lettuja hillon ja 
kermavaahdon kera, joita 
Vöyrinseudun 4H paistaa. 
Ota mukaan pulkka, luis-
timet sekä pientä rahaa ja 
tule viettämään mukava 
päivä koko perheen kanssa! 
Järj. Päiväkoti Tallkottenin 
vanhempainryhmä.
Hiihtolomakino Kärklaxin 
nuorisoseuran tiloissa klo 
15 perhe-elokuva: ”Sune i 
fjällen” Pääsymaksu sisältää 
trip ja popcornia. Klo 20 
elokuva: ”Fifty Shades Of 
Grey”. Ikäraja 16. Sisäänpää-
sy. Suomenkielinen teksti.
Järj: Kärklax uf 

VÖYrin HiiHToKesKus 
Laskettelumäki avoinna 
päivittäin klo 11–17. Tarjoilu 

hiihtomajassa joka päivä klo 
12–17.
Hiihtomaa auki tiistai ja 
torstai klo 11–13. Ohjaaja 
paikalla.
Hiihtosuunnistusta koko 
viikon 21.2–2.3. Kartat hiih-
tomajasta.
Laskettelukoulu aloitteli-
joille koko viikko. Ennak-
koilmoittautuminen: anders.
kulp@gmail.com tai puh 
044-380 8132. Ryhmät ja ajat 
tehdään näiden perusteella. 
Järj: VIF-alpine.

MuuTa
Hiihtolomareissuja. Istravel 
järjestää laskettelureissuja 
sekä Vuokattiin ett Hi-
mokseen. Sekä Istravel että 
Oravaisten liikenne järjestä-
vät ostosreissuja Uumajaan.  
Lisäksi Istravel järjestää 
reissu Uumajaan teemana 
lasten Uumaja. Lisätietoja 
www.istravel.fi ja www.
ot-resor.fi.
Uimahalli avoinna:
Ma–pe klo 15–21, la klo 
12–16, Su klo 18–21
Norrvallan kuntosali  
avoinna: Su-pe klo 9-21, la 
9-18
Wiking bowling, keilailu
Ma–Pe hiihtolomakeilailua 
klo 14–17. Maksu.
Ohjelma löytyy myös osoit-
teesta www.vora.fi/kulttuu-
ri-ja vapa-aika/tapahtumia/

Pomppulinnamaa Hopsis. Lapset saavat pomppia niin paljon 
kuin suinkin jaksaa.

AVFALLSSERVICE

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

AUKTORISERAD
STENA-MOTTAGNINGSPUNKT

Utbytesflak
Byggbaracker,  
förråd och 
bajamajor

●

●

Skrotningsintyg●Tömning av 
slambrunnar
Torravfall
Spannmåls och 
kalktransporter

●

●

●

Fixar nästan allt
• Fastighetsskötsel

• Sommarstugsservice
• Renoveringar

• Byggnadsarbeten
Hushållsavdragsgiltigt!

 

 
 

Dan Rintamäki
Tfn 044-317 0030

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

Su-Pi trähallar 
och bilgarage

Kostnadsfri offert.

Dalkarls, Vörå centrum
TORSDAG 12.2 kl 15-17

Säljes: 2r+k 62 m² & 3r+k 76 m²

Projektet är nu klart. 
Välkommen på 

lägenhetsvisning!

Bostads Ab Hannesborg
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- utom och inomhusmålning - kakelarbeten

- golvläggning - tapetsering

Simon Ingman,  Vörå

Måleri
- utom och inomhusmålning
- VTT-certifierad

- kakelarbeten
- tapetsering

Simon 
Ingman

GSM 0500 969 460 info@simppesmaleri.com

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

Måleri�rma      Johan Frantz

målning inom- och utomhus     tapetsering
ulko ja sisämaalaus     tapetointi

J Frantzmålerifirma
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

J.Frantzvisitkort.pdf   1   5/7/14   1:54 PM

Målning inom- och utomhus • tapetsering

tfn: 044 5530882 
e-post: firma.jfrantz@gmail.com
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 zDå Vörå IF:s slalomsek-
tion ordnar lokaltävlingen 
Vöråcupen i hemmabacken 
handlar det inte om blodigt 
allvar.

– Meningen är att deltagar-
na ska ha roligt och kunna 
träna, säger sektionens ord-
förande Kaj Rintanen.

Aktiviteten i slalomsek-
tionen kan klassas som hög. 
Av sektionens närmare 50 
medlemmar deltar ungefär 
30 i tävlingen, som den här 
gången är storslalom. 

Någon brist på fart i backen 
är det inte under kvällen 
och alla tävlande kommer 
ner på ungefär 20 sekunder. 
Bland vissa yngre deltagare 
är entusiasmen så pass hög 
att man i stället för att åka 
genom målporten går direkt 
på skidhissen för att komma 
sig upp till start igen.

Att ha en egen backe på 
hemorten enligt Rintanen är 

guld värt för sektionen. Vis-
serligen är den inte lång, men 
det kompenseras med att det 
inte finns köer på samma sätt 
som på skidorter i Lappland 
så man hinner åka flera varv 
under en kväll. 

– Utan backen här i kom-
munen skulle yngre ålders-

klasser och nybörjare sakna 
träningsmöjligheter.

Men det viktigaste är ändå 
att trivas i backen. För en tid 
sedan lanserades vid Öjber-
get i Sundom ett koncept där 
frivilliga föräldrar övervakar 
ordningen i backen och ser 

till att reglerna följs. Rinta-
nen har hört om konceptet 
men ser inget behov av något 
liknande i Vörå. 

Han har nog hört om att det 
skulle förekomma en del 
pojkstreck i backen, men 
konstaterar att det alltid 

finns personal på plats och 
oftast också föräldrar. Dess-
utom finns det en fördel.

– Här på landet är tröskeln 
för att säga till åt andras barn 
som beter sig illa lägre, säger 
Rintanen.

Christer Johansson
text och foto

Alla ska trivas i backen
Skidbacken i hemkommunen är viktig för Vörå If:s slalomsektion. 
Några ordningsproblem har man inte upplevt.

Deltagare i alla åldrar bekantar sig med kvällens bana. Föreningen brukar ordna fyra tävlingar per säsong.

enligt Kaj rintanen brukar slalomsektionens medlemsantal 
variera från år till år. Men dom som är med gör det till 100 
procent.

trots att det var kallt och blåsigt vid skidcentrum fanns ändå 
en del föräldrar och syskon på plats för att heja på deltagarna 
i Vöråcupen.

 zLediga platser till följande 
kurser.

Elgitarr eller elbas på 
måndagar i Centrumskolan. 
Två lediga platser! Kontakta 
kansliet genast om du är in-
tresserad.

Sega gummor i Oravais. 
Är du dagledig och tycker om 
motion, kom med! Vi samlas 
vi E8 kl 10 och planerar rut-
terna tillsammans. Lediga 
platser finns. Kursnr 830228.

Molntjänster och One-
drive ti 17.2 kl 18 på Tegen-

grenskolan mediasal. Här 
används molntjänster för att 
på datorer, smarttelefoner 
och surfplattor lagra filer, 
bilder, musik. Kursnr 340146.

Sök resor på internet, må 
13.4 kl 18.30 på Tegengren-
skolan, kursnr 340142 och 
16.4 kl 18.30 på förvaltnings-
huset. Kursnr 340144. Vi lär 
oss hitta resmål på internet 
och söka olika färdsätt, pla-
nera resor och övernattning-
ar samt hitta sevärdheter.   

Datorn i vardagen på 

Tegengrenskolan må 2.3 kl 
18.30. Kursnr 340132 och på 
förvaltningshuset to 5.3 kl 
18.30. Kursnr 340134. Infor-
mationssökning, e-post, me-
diasidor samt sociala medier.

Cevin-navigation på 
Karvsor skola ti 21.4 kl 18.30. 
Kurs med examen i Cevin-
reglerna, vilka gäller för navi-
gation på de europeiska inre 
farvattnen. Kursnr 510204.

Smycken av fiskben, 10.3 
kl 18 på Karvsor skola. Gör 
kreativa smycken av fiskko-

tor och andra material som 
ben och horn. Kursnr 110508.

Sunda kostvanor, on 18.3 
kl 19 på förvaltningshuset. 
Föreläsning om matvanor 
och den värdefulla tallriken, 
kroppens vitaminer och de-
ras betydelse. Kursnr 999906.

Skärgårdsliv för 100 år 
sedan, on 11.3 kl 18.30 på 
Furirbostället, Oravais. Före- 
läsning. Kursnr 999904.

Artros, vad är det? On 4.3 
kl 18.30 på förvaltningshuset. 
Kom och hör och få med dig 

enkla praktiska tips vad du 
själv kan göra för att lindra 
problemen. Kursnr 999922.

Mera info om kursernas 
innehåll finns på MI:s webb-
plats och i kurskatalogen. 
Man kan också ringa kans-
liet för att få mera info. An-
mälningar bör göras senast 4 
dagar innan kurstillfället.

Kursanmälan kan göras på 
nätet www.vora,fi/kursan-
malan eller per telefon 06-
3821673 under kontorstid 
9-16.

 z Vörå-Maxmo-Oravais medborgarinstitut

Kommunbladet
kommunbladet@hssmedia.fi

Bilreparationer
Havtornsbär  

och saft

Jeppovägen 159, Oravais
050-437 2452 040-910 8049

StenS  
Special

Ring! Välkommen!

KAMPANJ-
PRISER

Kvalitets-
fönster  

och  
-dörrar

till

KAMPANJPRISER 
INOM FEBRUARI!

www.exellent.fi
Karlebyvägen 115, 66800 Oravais, 

tel. 0400-340 093

PLÅTARBETEN  
OCH  

STOCKHUS

Förmånliga 
PVC-fönster

Toms Shop
Bokhandeln i Vörå
tfn (06) 383 3080

Toms Shop
20 år

-70%

-50%

-20%

• Ett parti 
   kontors-
   material

• Ett parti 
   böcker

• Årets 
    kalendrar

Erbjudande:

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
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Vöyri

Bergochdalbana i ekonomin 

Vuoristorataa taloudessa

 zEtt gammalt ordspråk sä-
ger att det ena året aldrig är 
det andra likt. De prelimi-
nära uppgifterna om kom-
munens ekonomi kan knap-
past vara mera motstridiga.  
Bakom oss har vi ett svårt 
år 2014, då vi var tvungna att 
fatta beslut om mindre inbe-
sparingar och försöka skapa 
extra spelrum i kommunens 
kassa bland annat genom 
frivilliga ledigheter för per-
sonalen samt försäljning av 
egendom. 

Trots att de här åtgärderna 
inte på något betydande sätt 
verkade underlätta situatio-
nen är jag glatt överraskad 
över att kommunen efter två 
negativa bokslut åter har ett 
årsbidrag och resultat som 
kommer att vara rejält på 
plus, i bästa fall cirka en mil-
jon.  

Med en motstridig situation 
avser jag att uppgörandet och 
balanseringen av budgeten 
för det innevarande året när-
mast har inneburit att erkän-
na tråkiga fakta. Vi har fått 
utvecklingen av kommunens 
utgifter någorlunda under 
kontroll. 

Ännu i somras såg det ut 
som om resultatet av stats-
andelsreformen som trädde 
i kraft i början av året skulle 
ha varit neutralt för kommu-
nen eller till och med ökat 
inkomsterna. I verkligheten 

täcker höjningen av kom-
munalskatteprocenten för 
det innevarande året nätt 
och jämnt nedskärningarna 
i statsandelarna och de in-
komstförluster på cirka en 
miljon euro som ändringen 
av systemet medför. 

Den här situationen med-
för ändå en bra sak nämligen 
att ett år med positivt resultat 
ger kommunen mera tid att 
försöka anpassa sin ekonomi 
efter inkomsterna. 

Och utmaningarna kom-
mer inte att ta slut. Den ar-
betsgrupp som har tillsatts 
för uppgiften går i denna 
stund igenom verksamheten 
och ekonomin i alla enheter 
inom den grundläggande ut-
bildningen och dagvården i 
hela kommunen samt vilken 
den kalkylmässiga effekten 
på kostnader, personal eller 
undervisningsarrangemang 
är om verksamhetsenheter 
skulle sammanslås. Resul-
taten av utredningsarbetet 
kommer förhoppningsvis 
att fungera som ett objektivt 
underlag för senare politiska 
diskussioner och beslut som 
ska fattas som säkert inte 
kommer att vara lätta. 

Reformeringen av skolnätet 
pågår även på det så kallade 
andra stadiet det vill säga 
inom gymnasiet och yrkesut-
bildningen. Vörå samgymna-

siets framtid är en av de ab-
solut viktigaste frågorna som 
vi under de närmaste måna-
derna kommer att satsa alla 
tillgängliga resurser på. 

Inom ramen för Campus 
Norrvalla-projektet har vi på 
en principiell nivå avtalat om 
samarbete med Folkhälsan 
Utbildning. Nu är det dags att 
hitta något konkret för hur 
vi får ett nytt upprätthållar-
tillstånd för Vörå gymnasium 
från och med 2017 och för en 
hurudan sammansättning vi 
ska söka det: Vörå–Folkhäl-
san Utbildning + Nykarleby? 

Officiellt är Vörå inte med 
i Korsholms, Korsnäs, Malax 
och Närpes regiongymnasie-
utredning som samkommu-
nen Söfuk-2017 samordnar 
men vi har inte stängt dörren 
för samarbete. 

Tillståndansökan ska läm-
nas in före slutet av augusti 
och i ansökningskriterierna 
lägger man stor vikt vid upp-
rätthållarens ekonomiska 
resurser och kostnadseffekti-
viteten i undervisningen. Av 
det här kan vi dra slutsatsen 

att små enheter är hotade. 
Starka sidorna måste hittas 
genom samarbete och status 
som specialgymnasium.  

Under vårens lopp torde det 
klarna hur regeringens arbe-
te med att reformera social- 
och hälsovården verkställs. 
Oberoende hur det går med 
reformen har arbetet med att 
arrangera social- och hälso-
vården inom det nuvarande 
Vasa sjukvårdsdistriktet in-
letts redan i fjol i en arbets-
grupp som leds av tjänste-
män. 

Nu fortsätter arbetet i en 
tillsatt politisk grupp. Frå-
gor som hur de samkom-
muner bildas som ansvarar 
för produceringen av servi-
cen inom soteområdet och 
hur personalen som jobbar 
i kommunerna och i de nu-
varande samkommunerna 
smidigt går över till den nya 
samkommunens tjänst gör 
situationen intressant.  

En annan utmanande frå-
ga är hur det i det här sam-
manhanget går med perso-
nalen som arbetar med alla 
de stödtjänster som baskom-
munerna nu ansvarar för så-
som fastigheternas service-
personal samt ekonomi- och 
informationsförvaltningens 
personal. Om kommunerna 
grovt taget måste avstå från 
till och med över hälften av 
personalen kommer förvalt-

ningen inom kommunerna 
att ställas inför svåra anpass-
ningsåtgärder.   

Sist men inte minst ska be-
slut fattas på försommaren 
om förslaget som utrednings-
männen i den särskilda kom-
munindelningsutredningen 
för Vasa regionen gett om 
sammanslagning av tio kom-
muner och bildandet av en 
stad med 130 000 invånare. 
Kanske offentligheten har 
fått en sådan uppfattning att 
utredningen har gjorts efter-
som staten har bestämt så. 

Lite samma känsla fick 
också jag som var med i 
ekonomiarbetsgruppen. Att 
identifiera utvecklingstren-
der och tolka dessa rätt el-
ler att dra slutsatser var hart 
när omöjligt på grund av så 
många osäkra ekonomiska 
faktorer. 

Till exempel prognostise-
ringen av hur kommunernas 
skatteprocent kommer att 
stiga grundar sig på kalkyler 
om hur kostnaderna stiger 
efter relativa förändringar i 
befolkningsandelarna. 

Här har man inte på nå-
got sätt beaktat ändringarna 
i servicestrukturerna eller 
hur medborgarnas beteen-
den ändras. Själv tror jag att  
ökad genomsnittlig livslängd, 
till exempel större andel över 
85 åringar, inte entydigt  
betyder att kostnaderna sti-

ger i motsvarande grad.  
I kommunindelningsut-

redningen är det emeller-
tid fråga om ett förfarande 
som sker under ledning av 
finansministeriet och enligt 
kommunstrukturlagen. Det 
här leder till att saken ska 
behandlas med alla kungö-
relser och hörande av invå-
nare enligt bestämmelserna 
i lagen. Utan kommunernas 
egen arbetsinsats har utred-
ningen hittills, utan kom-
munernas egen arbetsinsats, 
redan kostat 150  000 euro 
varför man bör ta den på fullt 
allvar. Förslaget är att alla 
kommuner i sina fullmäk-
tige behandlar kommunsam-
manslagningen samtidigt i 
juni så att ett beslut som en 
kommun har fattat inte styr 
ett beslut som en annan kom-
mun fattar senare.  

När jag skriver den här tex-
ten har den tvist om kom-
mundirektörens ställning 
som belastat Vörå kommun i 
över ett halvt år lösts genom 
ett enhälligt fullmäktigebe-
slut om ett inbördes avtal 
mellan parterna. Jag hoppas 
att arbetet för kommunin-
vånarnas bästa kommer att 
fortsätta i samma goda anda. 

Markku Niskala
tf kommundirektör 

 zKulunutta sanontaa 
käyttääkseni, vuodet eivät 
ole veljiä keskenään. Ennak-
kotiedot kunnan taloudesta 
eivät voi juurikaan olla ris-
tiriitaisempia. Takana on 
hankala vuosi 2014, jolloin 
jouduimme tekemään päät-
öksiä pienemmistä säästöistä 
sekä yrityksiä saada kunnan 
kassaan ylimääräistä peli-
varaa mm henkilöstön va-
paaehtoisilla säästövapailla 
että omaisuuden myyntitu-
loilla. 

Vaikka nämä yritykset 
eivät suoranaisesti mer-
kittävän suurta helpotusta 
näyttäneet tuovankaan, olen 
iloisesti yllättynyt siitä, että 
kahden negatiivisen tilin-
päätöksen jälkeen kunnan 
vuosikate ja tulos on kipua-
massa reilusti plussalle, par-
haimmassa tapauksessa noin 
yhteen miljoonan. 

Tilanteen ristiriitaisuudella 
tarkoitan sitä, että budje-
tin laadinta ja tasapainotus 
kuluvalle vuodelle on ollut 
lähinnä ikävien tosiasioiden 
tunnustamista. Kunnan me-
nokehitys on saatu kutaku-
inkin hallintaan. Vielä viime 
kesänä näytti siltä, että vuo-
den alusta voimaan tullut val-
tionosuusuudistus olisi koh-
dellut kuntaa neutraalisti tai 
jopa vähän tuloja lisäten. To-
siasiassa kuluvalle vuodelle 
tehty kunnallisveroprosentin 

korotus hädin tuskin kattaa 
valtionosuusleikkaukset ja 
järjestelmämuutoksen ai-
heuttamat tulomenetykset, 
jotka ovat suuruusluokalta-
an noin miljoona euroa. Hy-
vää tilanteessa kuitenkin on, 
että yksi positiivinen vuosi 
antaa kunnalle lisää aikaa 
pyrkiä sopeuttamaan talout-
taan tulojen mukaan.

Ja haasteita riittää. Tehtä-
vään asetettu työryhmä käy 
parhaillaan sivistystoimessa 
läpi koko kunnan perusope-
tuksen ja päivähoidon yksik-
öiden toimintaa ja taloutta 
sekä laskennallista vaiku-
tusta kustannuksiin, henki-
löstöön tai opetusjärjestelyi-
hin mikäli toimintayksiköitä 
yhdistettäisiin. Selvitystyön 
tulokset toivon mukaan 
toimivat objektiivisena pe-
rustana asiasta myöhem-
min käytävälle poliittiselle 
keskustelulle ja päätöksen-
teolle, mikä ei varmasti tule 
olemaan helppoa.

Kouluverkon uudistus on 
meneillään myös ns. toisella 
asteella eli lukio- ja ammatil-

lisessa koulutuksessa. Vöyrin 
yhteislukion tulevaisuus on 
ehdottomasti yksi tärkeim-
mistä asioista, johon lähi-
kuukausien aikana on sat-
sattava kaikki mahdolliset 
resurssit. 

Yhteistyöstä Folkhälsan 
Utbildningin kanssa on pe-
riaatteellisella tasolla sovittu 
Campus Norrvalla-projektin 
puitteissa. Nyt on aika löytää 
ne konkreettiset asiat miten 
uusi ylläpitäjälupa Vöyrin 
lukiolle vuodesta 2017 lukien 
saadaan ja millaisella koko-
onpanolla sitä haetaan: Vö-
yri–Folkhälsan Utbildning + 
Uusikaarlepyy? Vöyri ei vi-
rallisesti ole mukana Söfuk-
kuntayhtymän koordinoi-
massa Mustasaaren, Kors-
näsin, Maalahden ja När-
piön aluelukioselvityksessä, 
mutta ei ole sulkenut ovea 
yhteistyöltä. 

Toimilupahakemus on 
jätettävä elokuun loppuun 
mennessä ja hakukriteerit 
painottavat voimakkaasti 
ylläpitäjän taloudellisia 
voimavaroja ja opetuksen 
kustannustehokkuut ta . 
Tästä voimme päätellä pi-
enten yksiköiden olevan 
uhattuna. Vahvuudet pitää 
löytää yhteistyöstä ja erity-
islukiostatuksesta.

Kevään mittaan selvin-
nee miten maan hallituksen 
ponnistelut sosiaali- ja ter-

veystoimen uudistamisesta 
toteutuvat. Käy uudistuksen 
miten tahansa, työ nykyisen 
Vaasan sairaanhoitopiirin 
alueella sosiaali- ja terveys-
toimen järjestämisestä on jo 
viime vuonna käynnistynyt 
viranhaltijavetoisen työryh-
män ja jatkuu nyt asetetun 
poliittisen ryhmän toimesta. 

Mielenkiintoiseksi ja haast-
avaksi tilanteen tekee, miten 
sotealueen sisällä palvelun 
tuottamisvastuussa olevat 
kuntayhtymät muodostetaan 
ja miten kuntien ja nykyisten 
kuntayhtymien palvelukses-
sa oleva henkilöstö sujuvasti 
siirtyy uuden kuntayhtymän 
palvelukseen. 

Mitä tässä yhteydessä ta-
pahtuu kaikille niille tukipal-
veluille, jotka nyt ovat perus-
kuntien vastuulla, kuten ki-
inteistöjen huoltohenkilöstö 
sekä talous-ja tietohallinnon 
henkilöstö, vain muutaman 
esimerkin mainitakseni. 
Mikäli kuntien palveluksesta 
karkeasti ottaen voi siirtyä 
pois jopa yli puolet henkilös-
töstä, rankat sopeutustoimet 
ovat edessä myös kuntien 
hallinnossa.

Viimeisimpänä eikä vähäi-
simpänä tulee alkukesästä 
päätettäväksi Vaasan seudun 
erityisen kuntajakoselvityk-
sen selvitysmiesten esitys 
kymmenen kunnan kuntalii-

toksesta ja 130 000 asukkaan 
kaupungin muodostamise-
sta. Ehkäpä julkisuuteen on 
hieman välittynyt sellainen 
kuva, että selvitys on laadittu 
koska niin on määrätty. 

Hieman sama tuntuma 
myös itselle jäi selvityksen 
taloustyöryhmässä mukana 
olleena. Kehitystrendien tun-
nistaminen ja niiden oikea 
tulkinta tai johtopäätösten 
tekeminen oli jokseenkin 
mahdotonta niin kovin mo-
nen taloudellisen osatekijän 
epävarmuuden johdosta. 

Esimerkiksi kuntien vero-
prosenttien kasvun ennus-
taminen nimittäin perustui 
hyvin kaavamaisiin laskel-
miin kustannusten noususta 
väestöosuuksien suhteelli-
seen muutokseen perustuen. 
Tässä ei mitenkään ole otettu 
huomioon muutoksia palve-
lurakenteissa tai kansala-
isten oman käyttäytymisen 
muuttumista. 

Itse uskon siihen, että ke-
skimääräisen eliniän kasvu, 
esimerkiksi yli 85-vuotiaiden 
osuuden kasvu ei suoravii-
vaisesti ennusta vastaavaa 
kustannusten kasvua.

Kuntajakoselvityksessä 
on kyse kuitenkin valtiova-
rainministeriön johdolla ja 
kuntarakennelain mukaan 
tapahtuvasta menettelystä. 
Tästä seuraa, että asia on 
käsiteltävä kaikkine kuu-

lutuksineen ja asukkaiden 
kuulemisineen lain säännös-
ten mukaan. Selvitys on jo 
tähän mennessä, ilman kun-
tien omaa työpanosta, tullut 
maksamaan 150 000 euroa, 
joten siihen on suhtaudut-
tava vakavuudella. 

Esitys on että kaikki kun-
nat käsittelisivät kesäkuussa 
valtuustoissaan kuntaliitok-
sen samanaikaisesti, jotta 
minkään kunnan päätöksen-
tekoa ei ohjaisi toisen kun-
nan aiemmin tekemä päätös.

Tätä tekstiä kirjoittaes-
sani Vöyrin kuntaa yli puoli 
vuotta kuormittanut kiista 
kunnanjohtajan asemasta 
on valtuuston yksimielisellä 
päätöksellä ratkaistu keski-
näisellä sovintoratkaisulla. 
Toivon tämän antavan mah-
dollisuuden myös samassa 
sovinnon hengessä työn jat-
kumiseen kuntalaisten par-
haaksi.

Vörå

”
Yksi positiivinen 
vuosi antaa kun-
nalle lisää aikaa 
pyrkiä sopeutta-
maan talouttaan 
tulojen mukaan.

” 
Ett år med 
positivt resultat 
ger kommunen 
mera tid att 
försöka anpassa 
sin ekonomi efter 
inkomsterna.

Markku Niskala
 vs. kunnanjohtaja
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Upptäck själva livet!
 z Jesus säger: Den som äls-

kar sitt liv förlorar det, men 
den som här i världen hatar 
sitt liv, han skall rädda det till 
ett evigt liv. – Joh.12:25

Fåglar och en del däggdjur 
lägger ägg. Dessa ägg behö-
ver sedan under en viss tid 
rätt temperatur för att de ska 
utvecklas till nya levande var-
elser som småningom kryper 
fram ur ägget. Detta sker till 
exempel genom att fåglarna 
ruvar på sina ägg eller genom 
att ägg får ligga nergrävda, 
begravda i sanden.

Du och jag har våra för-
väntningar på livet. Vi så att 
säga ruvar på olika saker. Vi 
lägger tid, energi, resurser 
och pengar på vissa saker 

som vi förväntar oss ska ge 
oss något vi längtar efter och 
ser fram emot. Det är bra. Vi 
behöver något att leva för. 
Något som ger oss glädje, 
mening och innehåll i livet.

Det första Jesus vill få oss 
att inse är att det som enligt 
allmän mänsklig bedömning 
anses som en vinst faktiskt 
kan vara en förlust.

Den människa som tycks 
vinna livet genom att bara 
tänka på sig själv, bara göra 
vad hon själv vill och inte frå-
ga efter Gud, kommer till sist 
att förlora livet. Vad hjälper 
det en människa om hon vin-
ner hela världen, men förlo-
rar sin själ, sade Jesus också.  

Det andra Jesus vill få oss 
att tänka på är att det finns 
vägval i livet som inte ver-
kar ge någonting över hu-
vud taget men som ändå ger 
mycket mer än vi kan tänka. 
Det bästa exemplet på detta 
är Jesu eget liv. Jesus höll 
inte fast vid det som var en 
stor fördel för honom – att 
vara Guds Son i himmelen. I 
stället valde han att bli män-
niska. Detta har sagts många 
gånger och kommer att sägas 
ännu många gånger. Vi kan-
ske ibland uppfattar det som 
ganska självklara (eller svår-
förklarliga) lärosatser. Men 
för Gud Fader var det inte så. 
För Jesus Guds Son var det 
inte så. Genom att bli män-

niska förlorade Jesus sitt liv. 
Detta var kännbart för ho-
nom precis lika verkligt och 
lika svårt som när du och jag 
kan ha svåra eller obehagliga 
känslor som känns i kroppen 
och hjärtat.

Det är svårt, ja ibland myck-
et svårt att avstå något vi vant 
oss vid. Också beträffande 
ganska små saker som tid, 
pengar, bekvämlighet och 
levnadsstandard.

Jesus kom till jorden för att 
dela våra allmänmänskliga 
villkor. Ja, han gick till och 
med ett steg längre eller läg-
re; han kom för att dela vår 
skuld. Eller rättare sagt, för 
att ensam ta på sig vår skuld 

genom att lida och dö. Den 
delen av hans uppgift kom-
mer vi speciellt att stanna 
inför nu under den delen av 
kyrkoåret som kallas faste-
tiden. Fastetiden inleds på 
askonsdagen (18.2.2015) och 
varar 40 dagar, till och med 
påsklördagen.

Ångest och rädsla kom 
över Jesus där inför vägen 
upp till Jerusalem, inför upp-
giften att lida och dö. Det var 
en reell möjlighet för Jesus att 
stanna och vända om. Men 
han gjorde det inte. Jesus för-
lorade sitt liv för att återvinna 
det, för sig själv och för oss.   

Att förlora sitt liv men 
ändå vinna det kan betyda 
att tro på Jesus fastän många 

inte bryr sig om honom.  Men 
ingen som söker sin trygghet 
i Jesus kommer att gå miste 
om något väsentligt.    

Det är inte bara treåringar 
som har en egen vilja. Det 
har vi alla. Vår vilja behöver 
formas efter Guds vilja. Vi 
behöver fråga efter och upp-
täcka Guds goda vilja i just 
mitt liv.  Gud vill det bästa 
med ditt och mitt liv. Ibland 
är Guds vilja tydlig och lätt 
att följa. Ibland är den tydlig, 
men svår att ta till sig.  Ibland 
är den otydlig och då behöver 
jag be att Gud leder. Vår bön 
får bli: ske din vilja, såsom i 
himmelen, så ock på jorden.

Ingemar Klemets
kaplan

 z Betraktelse

Christine majabacka och Joakim Hermans i tålamods fick 
en son den 22 juli 2014. melwin tom anders Hermans var 53 
centimeter lång och vägde 4010 gram när han föddes. store-
bror liam Hermans är 3,5 år. 

linda och andreas lundström i rökiö fick en 
son den 2 juli 2014. melvin liam erik lund-
ström var 44 centimeter lång och vägde 2178 
gram när han föddes. storasyskonen är linus 
15 år och angelina 10 år. 

Pamela och Christer lundberg i maxmo 
fick en dotter den 14 september 2014. moa 
lundberg var 47,5 centimeter lång och vägde 
2740 gram när hon föddes. storasyster ronja 
är 1,5 år.

 z Födda

DöPta/KastetUt
 • Grannas, Johan Karl Wil-

liam, född den 16.08.2014, 
Vörå
 • Lundberg, Moa Elin, född 

den 14.09.2014, Maxmo
 • Johansson, Albin Åke 

Ingemar, född den 15.09.2014, 
Vörå
 • Bergman, Lilja Mirja  

Elisabeth, född den 1.10.2014, 
Vörå

 • Kallio, Kalle Esko Juhana, 
syntynyt 24.10.2014, Pet-
terinmäellä
 •Wik, Elis Jens Albert,  

född den 26.10.2014, Södra 
Vassor

VIgDa/VIHItyt
 • Herranen, Ville Petteri och 

Aspvik, Annina Helena från 
Vörå vigdes den 6.12.2014 i 
Karleby kyrka

DöDa/KUolleet
 • Holmberg, Tor-Erik dog den 

1.11.2014, 68 år
 • Nygård, Amy Ruth Solveig 

dog den 12.11.2014, 80 år
 • Rådland, Gunvor Maj-Lis 

dog den 19.11.2014, 67 år
 • Backlund, Edit Maria dog 

den 21.11.2014, 91 år
 • Lassus, Anna Alice dog den 

27.11.2014, 95 år
 • Ihamäki, Arvo, kuoli 

29.11.2014, 89 vuotta
 • Pollars, Elve Maria dog den 

30.11.2014, 83 år
 • Kallionpää, Kerttu Kyllikki, 

kuoli  4.12.2014, 100 vuotta
 • Häggström, Lilly Maj-Britt, 

dog den 7.12.2014, 74 år 
 • Nygård, Paul Hilding, dog 

15.12.2014, 85 år
 • Rintamäki, Lars Göran, dog 

den 18.12.2014, 67 år
 • Nyby, Anna, dog den 

24.12.2014, 82 år
 • Sandberg, John, dog den 

25.12.2014, 79 år
 • Kärkkäinen, Toivo, dog den 

31.12.2014, 86 år
 • Lindberg, Ruth, dog den 

3.1.2015, 92 år
 • Holmkvist, Arja, dog den 

4.1.2015, 62 år
 • Pitkänen, Erland Ingemar, 

dog den 12.1.2015, 83 år

 z Vörå församling

rotary stöder polioinsamling
 zRotarys Vöråklubb har 

just firat sitt 60-årsjubileum. 
Klubben grundades hösten 
1954, med Oravaisklubben 
grundad i januari 1954 som 
fadderklubb.

Den 24 februari i år fyller 
Rotaryorganisationen 110 år. 
Vöråklubben uppmärksam-
mar detta genom att ordna 
en penninginsamling för 
Polio Plus. Den ordnas på 
vändagen den 14 februari vid 
affärerna i Vörå centrum vid 
lunchtid.

Alltsedan 1985 har Rotary 
engagerat sig i kampen mot 
polio. Det var Rotary som på 
ett internationellt plan tog 
initiativ till det arbete som 
världshälsoorganisationen 

inledde 1985 i syfte att elimi-
nera polion från jordklotet. 
Då, år 1985, fanns det årligen 
över 300 000 poliofall i värl-
den, i dag bara några hundra 
fall. Rotarianerna har fram 
till år 2013 under 28 år samlat 

in cirka 1,2 miljarder dollar 
för att eliminera polion. 

Kom och stöd kampen mot 
polio med en liten slant på 
lördagen!

margareta eHrman
rotarian

en nyare verksamhetsform för rotary i Vörå är skötseln 
av röukas saftstation vid Botniavasan tillsammans med 
oravaisklubben. Från vänster Karin simons, Dan Friman, 
Hanneli Björklund, tatjana sundgren, Jan Björklund, torbjörn 
ehrman, ralf Westerback och margareta ehrman.

 z Rotary
 • Den internationella rotary-

organisationen grundades i 
Chicago i Förenta Staterna 
den 23 februari 1905. 
 • 1911 landsteg Rotary i 

Europa då en rotaryklubb 
grundades i London. 
 • Den första rotaryklubben i 

Finland grundades i Helsing-
fors den 1.12.1926. 

 • I dag finns det 1,2 miljoner 
rotarianer i världen i cirka 
200 länder och geografiska 
områden, totalt cirka 33 800 
klubbar. 
 • I Finland verkar cirka 300 

rotaryklubbar och på de 
största orterna finns flera 
klubbar. Antalet rotarianer i 
Finland är cirka 10 900. 

Apoteket  
hade vackraste 
julfönstret

 zTävlingen med det vack-
raste julfönstret i Oravais är 
avgjord. Vinnare blev Apo-
teket.

Föräldragruppen och bar-
nen på Tallkotten gläds åt 
att så många företag deltog. 
Deltagaravgiften tilldelas 
verksamheten på Tallkotten.

– Nästa jul hoppas vi kunna 
ge alla invånare har möjlighet 
att rösta, säger Lena Öster- 
berg, en av föräldrarna. 

SFP-historik  
till salu

 zBoken ”100 år med SFP i 
Vörå” av Erik Liljeström är 
nu klar. Boken ges ut av lo-
kalavdelingen och omfattar 
tiden 1906–2006. Den bely-
ser bland annat samarbetet 
mellan lokalavdelningen och 
kommunen, den berättar om 
partidagar som hållits i Vörå 
och innehåller en samman-
ställning av förtroendevalda 
underden hundra åren.

Historiken säljs på hem-
slöjdsbutiken i Astra i Vörå.

Elorgel gläder 
på Tallmo

 z  Ett stort tack till Vörå Lions- 
klubb för att elorgeln till Tall-
mo vårdcenter. Via musik 
kan de som är intresserade 
av att spela lysa upp de inne-
boendes vardag. 

sPelmannen

Boris Salo på 
Vörå bibliotek

 zFöräldraskap är ämnet för 
Boris Salos föredrag, som 
hålls i Vörå huvudbibliotek, 
i morgon torsdag klockan 19. 

Efteråt finns möjlighet att 
ställa frågor och diskutera. 

Stickcaféet  
fortsätter
Stickcaféet fortsätter på 
onsdagskvällar udda veckor 
på Norrvalla, alltså i kväll 
klockan 18.30. Passar både 
nybörjare och vana stickare.
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Korsholm - Vasa - Vörå
Tel. 346 2111
www.sparbanken.fi/kvevlaxsb

Kom och besök oss på
PLACERINGS- 

MÄSSAN
i Vasa Stadshus to 12.2.2015  

kl. 9-16.30
Kom och hämta en fribiljett  

från våra kontor. 

VI KAN TAK!
• Ansvarsfullt  
  arbete i 35 år
• Familjeföretag
• Nejdens plåtvaruhus

Plåtlister & specialprodukter i tunnplåt 
- Snabbt, enkelt & förmånligt
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Är det dags att förnya taket?

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

Vänd er med förtroende till oss!

SNÖBORTTAGNING?
Behöver ni hjälp med

Hyr minilastare från V-Lift!

V-Lift

OPISKELUSTIPENDI
Yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkea-
kouluissa opiskelevat voivat hakea kunnan opis-
kelustipendiä. Hakijan pitää opiskella kokoaikatoi-
misesti ja kotikunnan pitää 31.12.2014 olla Vöyri. 
Stipendin voi saada korkeintaan neljänä vuotena.

Hakemus liitteineen pitää olla 13.3.2015 klo 16.00 
mennessä osoitteessa Vöyrin kunta, Keskustoi-
misto, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.

Lomakkeita ja yksityiskohtaisempia sääntöjä kun-
nan kotisivuilla www.vora.fi > Lomakkeet. 

Lomakkeita voi hakea myös Vöyrin kunnantalolta, 
Oravaisten hallintotalolta ja Tottesundin karta-
nosta. 
Kunnanhallitus www.voyri.fi

STUDIESTIPENDIUM
Studerande vid universitet, högskolor och yrkes-
högskolor kan söka kommunens studiestipen-
dium. 

Sökanden ska studera på heltid och hemorten ska 
vara Vörå kommun senast 31.12.2014. Stipendium 
kan fås för maximalt fyra år. 

Ansökan med bilagor ska vara inlämnade senast 
13.3.2015 kl. 16.00 på adress Vörå kommun, 
Centralkansliet, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ.

Blanketter och utförligare regler finns på kommu-
nens webbsida www.vora.fi > Blanketter  eller kan 
fås från kommungården i Vörå, förvaltningshuset i 
Oravais och Tottesunds herrgård.
Kommunstyrelsen www.vora.fi

www.voyri.fi

Kesätyöpaikkoja
Vöyrin kunnan kesätyöpaikat ovat haettavissa.
Hakemuslomake löydät voyri.fi > Lomakkeet  
tai hae hakemuslomake Vöyrin kunnantalolta, 
Oravaisten hallintotalolta tai Tottesundin karta-
nolta. 
Hakemus on jätettävä viimeistään 6.3.2015
osoitteeseen Vöyrin kunta, Kesätyö, Vörintie 18, 
66600 VÖYRI.

www.vora.fi

Sommarjobb
Sommarjobb vid Vörå kommun kan sökas
Ansökningsblankett hittar du på  vora.fi >  
Blanketter  eller hämta blankett från kommun-
gården i Vörå, förvaltningshuset i Oravais eller 
Tottesunds herrgård.
Ansökan inlämnas senast den 6.3.2015 till 
adressen Vörå kommun, Sommarjobb, 
Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ.

ÖPPET:
vard. 9–18

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten

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

YHDISTYSAVUSTUKSET JA 
APURAHAT 2015
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
– Toiminta- ja käyttöavustusta kulttuuri-, liikunta- 
ja nuorisotoiminalle voi hakea Vöyrillä rekisteröity 
yhdistys
– Projektiavustusta kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-
toiminalle voi hakea Vöyrillä toimiva yhdistys
– Yksittäisiä stipendejä voi hakea lähinnä kor-
keampia taide- ja musiikkiopintoja harjoittava 
henkilö
Avustuksien kriteerit löytyvät Yhdistysavustukset, 
Säännöt ja ohjeet-esitteestä.
Hakemukset laaditaan vahvistetuilla lomakkeilla.

Säännöt ja ohjeet sekä lomakkeet osoitteesta 
www.voyri.fi/lomakkeet, Vöyrin kunnantoimistosta, 
Oravaisten hallintotalosta, Tottesundin kartanosta 
sekä kirjastoista.

Hakemukset osoitetaan Vöyrin Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle, Öurintie 31, 66800 Oravainen. 
Hakemusaika päättyy 31.3.2015 klo 16:00.
Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta www.voyri.fiwww.vora.fi

FÖRENINGSBIDRAG OCH 
STIPENDIUM 2015
Kultur- och fritidsnämnden
– Verksamhets- och driftsbidrag för kultur-, 
idrotts- och ungdomsverksamhet kan sökas av 
föreningar registrerade i Vörå kommun
– Projektbidrag för kultur-, idrotts- och ungdoms-
verksamhet kan sökas av föreningar verksamma i 
Vörå kommun
– Enskilda stipendium kan sökas av personer som 
bedriver högre studier inom konst och musik

Kriterier för bidragen finns i broschyren
Föreningsbidrag, Regler och anvisningar.
Ansökningar på fastställda blanketter.

Regler och anvisningar och blanketter på
www.vora.fi/kommunen/blankettarkiv,
kommungården i Vörå, förvaltningshuset i Oravais, 
Tottesunds Herrgård samt biblioteken.

Ansökan riktas till Kultur- och fritidsnämnden i 
Vörå kommun, Öurvägen 31, 66800 Oravais. 
Ansökningstiden går ut 31.3.2015 kl. 16:00.
Försenade ansökningar förkastas.

Kultur- och fritidsnämnden

Specialisten på 
badrums-
renovering, 
mattläggning & 
spacklingsarbeten

   

   Fredrik Engman 050-527 9331 Våtrumscertifikat nr H2857/05

Specialisten på
badrums-
renovering,
mattläggning &
spacklingsarbeten

Fredrik Engman 050-5279331 Våtrumscertifikat

Oravais
Golv&Kakel

www.voyri.fi

Vesihuoltolaitos 
ilmoittaa
Tekninen lautakunta päätti 17.12.2014 § 111 
veden käyttömaksuksi 1,25 e/m3 ja jäteveden 
1,75 e/m3 1.2.2015 alkaen.

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

www.vora.fi

Vattentjänstverket 
informerar
Enligt Tekniska nämndens beslut, 
§ 111 / 17.2.2014, fastställdes priset på vatten 
till 1,25 e/m3 och avloppsvatten till 1,75 e/m3 
fr.o.m. 1.2.2015.

Tillkommer gällande momsprocent.

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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● ÅrgÅng 30nr 1

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

BOKA TID FÖR  
uppdatering av din ekonomi

Vi gör de ekonomiska besluten lättare 
för Dig och Din familj

UNDERSTÖD FRÅN VÖRÅ 
SPARBANKS AKTIASTIFTELSE 
Understöd kan sökas för kulturarbete, forskning, 
studier, barn- och ungdomsverksamhet, idrott samt 
annan samhällsnyttig verksamhet med lokal förank-
ring. 

Ansökningsblankett fås från Aktias kontor i Vörå eller 
på www.aktiastiftelserna.fi/vora. Ansökan bör inläm-
nas till Aktias kontor i Vörå senast 27.2.2015. 

Tilläggsinfo ger Göran Holms, tfn 050-372 8172. 

VÖYRIN SÄÄSTÖPANKIN  
AKTIASÄÄTIÖN AVUSTUS- 
HAKEMUS 

Avustusta voi hakea kulttuuriin, tutkimukseen, opis-
keluun, lapsiin, nuorisoon ja urheiluun liittyvään  toi-
mintaan, sekä myös muuten yleishyödylliseen  toi-
mintaan säätiön omalla lähialueella. 

Hakemuslomakkeen saa Aktian Vöyrin konttorista  tai 
osoitteesta www.aktiasaatiot.fi/vora. Hakemus jäte-
tään Aktian Vöyrin konttoriin viimeistään 27.2.2015. 

Lisätietoja antaa Göran Holms, puh. 050-372 8172.

Oravais
0500-361 771

Utför

elinstallationer

EL-EK

På St1 i Oravais  
finns också 

Posten, Matka- 
huolto och Veikkaus.

– Huset med full service

Välkommen till
St1 Oravais

Erbjudandet är i kraft till 13.3.2015.

PIZZA & PEPSI
-veckor på St1 i Oravais
Vi bjuder alla som köper en läcker pizza hos oss på Pepsi.

• St1 Oravais, Karlebyv. 30, 66800 ORAVAIS • 06-385 1200
• Öppet: Månd.-torsd. 06.00-19.00, fred. 06.00-20.00, lörd. 08.00-20.00, sönd. 12.00-20.00

Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tfn 06-3833 013
www.cityflorist.fi

Gilla oss för att inte gå 
miste om nyheter!

LAGERRENSNING  
I FEBRUARI 

HOS CITY FLORIST

-30% -40% -50% 
-60% t.o.m. -70%

Rabatter på

Gratis produkter 
har vi ju tyvärr inte, men till bortskänkningspriser

Låt oss 
förverkliga

Era 
drömmar....

Ab BYGGTJÄNST 
H-E STORLUND Oy

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

OT-resor 2015

Tel. 06- 318 4000

Vårens eurOparesOr 
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www.ot-resor.fi

rundresa i portugal 
Resa 14-22.3.

rundresa i andalusien
Resa 23-30.3.

Barcelona – 
Franska rivieran 

Resa 6-13.4

Gardasjön – 
norditaliens smycke

Resa 13-19.4. 

Holland med Blomstertåget 
Resa 22-26.4. 

Holland – paris
Resa 24.4-1.5.

Bryssel – London
Resa 5-10.5.

skottland
Resa 11-17.5.

Kroatien – Bosnien-
Hercegovina

Resa 5-12.5.

slovenien – Kroatien
Resa 13-20.5.

Hälsoresa till pärnu
Avresa 21.2. 

Välj mellan 5 eller 8 dagars resa.

Hotellresa till Tallinn
Resa 26-28.2.

umeå shoppingresor
Lördag 21.2 och torsdag 26.2.

resekatalogen med 
76 sidor resor uTe nu!

Beställ din egen om du inte fått den! 

spOrTLOVeT

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

1

Din upplevelse.  Vår passion.

RESOR
2015

Ger dig mera!Ger dig mera!Ger dig mera!

Med omtanke

Ger dig mera!

Tommy 050-407 3622
www.finnishbmc.fi

Finnish BMC Ab

ELPLANERING
INSTALLATION
AUTOMATION

• även mer avancerat
• Vasa-Oravais • ta kontakt

Tommy 050-407 3622
www.finnishbmc.fi

Finnish BMC Ab

ELPLANERING
INSTALLATION
AUTOMATION

• även mer avancerat
• Vasa-Oravais • ta kontaktTommy 050 525 7226

Nybyggen och
renoveringar

Johan Bertils 
tfn 050-590 1861

 

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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Service och 
reparationer
• Traktorer 
• Lantbruksmaskiner
• Båtmotorer 
• Snöskotrar
• Fyrhjulingar 
• Mopeder

Försäljning av fyrhjulingar,  
crossar & mopeder

NY SERVICEPUNKT
Ken-Trak Service

www.traktorservice.fi
Kenneth: 050-554 7907 
Christer: 0500-265 318

Eklunds Traktorservice, Djupsund 263, Maxmo 
Ken-Trak Service, Järvvägen 10, Vikby

har öppnat 

I VIKBYFörsäljning av fyrhjulingar, crossar & mopeder

SERVICE OCH REPARATIONER
•  Traktorer •  Lantbruksmaskiner
•  Båtmotorer •  Snöskotrar
•  Fyrhjulingar •  Mopeder

Eklunds Traktorservice, Djupsund 263, Maxmo
Ken-Trak Service, Järvvägen 10, Vikby

NY SERVICEPUNKT 
Ken-Trak Service

har öppnat 

I VIKBY

www.traktorservice.fi

Kenneth: 050-554 7907 
Christer: 0500-265 318    

Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070
Anders 0500 157 917

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

www.baggasbil.fi

BAGGAS

BIL & TRAKTOR• service och 
  installation

rusta bilen inför 
sportlovet!
Byt till NYA Nokian 
Hakkapeliitta vinterdäck,
så hålls Du på vägen!

Konkurrenskraftiga

priser! 8

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

www.baggasbil.fi www.fi xus.fi 

BAGGAS

BIL & TRAKTOR

-accun SE ÖVER VINTERDÄCKEN!
Byt till NYA Nokian 
Hakkapeliitta vinterdäck,
så hålls Du på vägen!

även

• service och 
  installation

Hämmästyttävän  
hiljaista pitoa.

- däckservice för tunga fordon 
- kontroll och inställningar av

BAGGAS

-accun SE ÖVER VINTERDÄCKEN!
Byt till NYA Nokian 
Hakkapeliitta vinterdäck,
så hålls Du på vägen!

Konkurrens-

kraftiga

priser!

Hämmästyttävän  
hiljaista pitoa.

8

Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070      Anders 0500 157 917

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

KUSTENS FASTIGHETSFÖRMEDLING AFM

5 st lägenheter i Oravais centrum
Bostads Ab Oravais Pärla, Genvägen 1
A1: 1R+KV, 36 m2 Fp. 51.076,79 e (Sp. 80.000 e)
A3: 3R+K+B, 77 m2 Fp. 102.136,47 e (Sp. 164.000 e)
A4: 2R+KV+B, 46,5 m2 Fp. 69.140,85 e (Sp. 106.500 e)
A5: 1R+KV, 36 m2 Fp. 53.076,79 e (Sp. 82.000 e)
A6: 2R+KV+B, 46,5 m2 Fp. 68.640,85 e (Sp. 106.000 e)
5 st bilplatser med elstolpe, enskild aktie 500 e/st

Parhuslägenhet i Vörå, 
Kyrkskogen 2 A 1
Parhuslägenhet, 2 R+K+B 65 m2. Terrass, 
förrådsvind och biltak. Ny tvåa på idylliskt  
område. Byggår 2014, inflyttningsklar.  
Fp. 65.616 e (Sp. 127.500 e).

Vörå uf's revy 2015

REVYSION
ingen nämnd och ingen glömd

Regi: Bibi Kiikka

Premiär Lördag
21.2.2015 kl.19.00

i Vörå UF:s lokal (koskeby)

Föreställningar:
Lördag 21.2

Fredag 27.2  Lördag 28.2 
Fredag 6.3    Lördag 7.3 
Fredag 13.3  Lördag 14.3 
Fredag 20.3  Lördag 21.3 

Alla föreställningar kl.19.00

Boka biljetter online alla dagar på
www.vorauf.fi

Tel. 050-5721 114 ons,fre,lör
 kl.13-16

(vid dörren 45 min. Före föreställning)
Avboka vid förhinder

Vuxen 16€ Ungdom under 18 år och
studerande 12€ 

Grupp 12€
(Minst 15 pers. End. för företag och

föreningar)
Vi tar inte emot bank/kreditkort

Nr sittplatser + LÄKTARE 
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Boka biljetter online 
alla dagar på 
www.vorauf.fi

Tel. 050-5721 114  
ons, fre, lör kl. 13-16 

(vid dörren 45 min. 
 före föreställning)  

Avboka vid förhinder
Vuxen 16e 

Ungdom under 18 år och 
studerande 12e  

Grupp 12e 
(Minst 15 pers. end. för 
företag och föreningar)  

Vi tar inte emot  
bank/kreditkort.  

Nr sittplatser + LÄKTARE
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