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Skolprojektet i Vallgrund
Arbetsgruppen uppvaktade kommunen den 9.12. med den presentation som också
finns att läsa på byarådets hemsidor. Av naturliga orsaker kunde man från
kommunalt håll inte lova någonting vid en första träff. Responsen var dock positiv
för det utredningsarbete som gjorts i byarna. Men överlag så verkade det som om
kommunledningen tenderar att fokusera på tanken om skolcentrum i de större
byarna.
Därför gäller det nu att sätta alla klutar till och jobba på att vi får ihopsamlat de ca
300 namn (myndiga personer) som behövs för att lämna ett medborgarinitiativ i
frågan. Lyckas vi med detta så är fullmäktige skyldigt att lämna ett utlåtande i
frågan inom 6 månader.
Gå
därför
in
och
sätt
namnet
på
listan
som
finns
på
http://www.adressit.com/allekirjoitukset/vallgrund_skola/ eller pappersversionen
som finns i Södra Vallgrund Handelslag, Aktia Norra Vallgrund, Andelsbanken i
Replot och Macken i Replot.
Arbetsgruppen för Vallgrund skola
Understödsföreningen
informerar

Inköpskvitton
Bästa medlem!
Inköpskvitton för år 2011 bör inlämnas
färdigräknade senast 31.1.2012.
Södra Vallgrund HLG

Skinkan som man skulle gissa vikten
på i julcafét gick till Torvald Back, som
visste vad skinkan vägde med 20
grams marginal. Grattis!

Tack

Nu kan ni ta fram skridskorna, för
rinken är i skick för den som vill
skrinna!

till alla unga duktiga skådespelare och
övriga inblandade i skolans julfest för
supertrevligt och spännande program!

Boträsket

Säsongens vackraste ros
Närings-, trafik- och miljöcentralen
gav 14.12.2011 positivt utlåtande
angående planen om att anlägga en
viltvåtmark i Boträsket i Södra och
Norra
Vallgrund
bys
samfällda
vattenområde.

till jaktföreningens talkogäng som än
en gång fixade den bästa ingrediensen
till julbordet.
Nyhetsbrev Kvarkens skärgård

Restaureringsprojektet kan med andra
ord börja!

Då Jessica Rudnäs från Forststyrelsen
besökte vårt byacafé i november
berättade hon om ”Visa vårt världsarv”
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och världsarvstältet som kommer att
delta på lokala evenemang, t.ex.
marknader, i Kvarkens skärgård.
Världsarvet skall presenteras i ett
flyttbart tält och programmet görs i
samarbete mellan kommuner och
Forststyrelsen. Lokala företag med
världsarvsprodukter och föreningar får
gärna delta i utbudet i världsarvstältet.

Kurser i byn och närheten
Nytt år och nya möjligheter! Varför inte delta i
en kurs i år? Här är några alternativ till
tidsfördriv.
Så här anmäler du dig
Fr.o.m. onsdag 4.1. kl. 18.00 tas anmälningar
emot till vårens kurser och föreläsningar.
Anmäl dig antingen
- elektroniskt (ej per e-post!)
via www.korsholm.fi/vuxeninstitutet
- per tfn (06) 327 7261
- genom att besöka vuxeninstitutets kansli
Observera att det är förhandsanmälan till
samtliga
kurser,
föreläsningar
och
evenemang!

Häromdagen kom ett nyhetsbrev från
Världsarvets vänner där man påminde
om denna möjlighet. Har du förslag till
evenemang där världsarvstältet borde
vara med eller idéer till utbud i tältet?
Meddela världsarvssekreterare Anette
Bäck på Forststyrelsen senast 31
januari.

Guidning,
muntlig
framställning,
mikrofonteknik,
kroppsspråk
Vuxeninstitutet
Tisdag
kl
18.00–21.15
17.1.2012.
Marja-Liisa
Lähteenmäki,
Sannasirkku
Autio.
Kursavgift
5€
Föreläsningen
ingår
som
en
del
i
guideutbildningen, men är också öppen för
andra intresserade.

Efterlysning
Det finns åtminstone 350 intressanta
personer i denna by. Var och en har
sin egen historia att berätta. Du
känner säkert också en.

Knivslöjd Södra Vallgrund skola Tisdagar kl
18.30–21.00 17.1.-10.4.2012, 36 lektioner.
Mikael Kajan. Kursavgift 35€. Max 12 stud.
Kom och gör din egen personliga jakt-, fiskeeller prydnadskniv. Vi lär oss grunderna i
knivtillverkning och gör våra egna knivar. Vi
jobbar utgående från färdiga knivblad men gör
resten själva! Passar för nybörjare och längre
hunna. Materialkostnader tillkommer.

Du får gärna titta in hos henne eller
honom, ta med penna och papper och
diskutera en stund. Skriv sedan ner en
del av diskussionen och lämna in åt
mig. Det kan handla om vad som
helst, något aktuellt som t.ex.
presidentvalet eller tv-programutbudet
och yle-skatten, era visioner för byns
utveckling eller kommande sommars
utmaningar i form av myggjakt och
jordgubbsskörd.

Yoga-inspirerad
karajumpa
Södra
Vallgrund skola Onsdagar kl 18.45–19.45
18.1.–28.3.2012,
13,3
lektioner.
Sune
Jewander. Kursavgift 20€. Max 20 stud.
Kursen riktar sig till mer eller mindre styva
män i alla åldrar. Tidigare erfarenhet inte
nödvändigt, vi
startar från grunderna.
Ashtangayoga är en form av yoga som passar
alla som vill få lite fysisk träning i kombination
med töjningar. Vi tränar upp vår fysiska styrka
och ökar rörligheten.

Skriv ner vad som var bättre förr, eller
kommer ni på något som har blivit
bättre med åren? Utmana dig själv och
skriv, eller gå in till din vän och räck
över pennan och pappret och börja
berätta. Alla lagliga medel är tillåtna.

Gympaskoj för föräldrar och barn (2-3 år),
Södra Vallgrund skola Torsdagar kl 17.45–
18.30 19.1.–29.3.2012, 10 lektioner. Pia
Berglund. Kursavgift 16€. Max 20 stud. Lekfull
gymnastik för barn i åldern 4-6 år tillsammans
med en förälder. Avgiften gäller en förälder
med 1-2 barn. Anmäl endast den vuxna!

Detta blad lär publiceras ungefär var
femte vecka även detta år, så du har
massor med tid. Men varför vänta?
Anonyma tankar går också bra, bara
de inte förargar någon på något sätt.

Bodygympa,
Södra
Vallgrund
skola
Torsdagar kl 18.45–19.45 19.1.–19.4.2012,
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16 lektioner. Minna Rimpilä. Kursavgift 24€.
Max 25 stud. Fartfylld och mångsidig
gymnastik för hela kroppen. Muskelstärkande
och
konditionshöjande
gymnastik
till
medryckande musik. För dig med en god
grundkondition.

Nytt i kommun
Sommarjobb 2012
Om du är född 1990-95 och skriven i
Korsholms kommun kan du söka
kommunens sommarjobb!

Djuptöjning,
Södra
Vallgrund
skola
Torsdagar kl 20.00–20.45 19.1.–19.4.2012,
12 lektioner. Minna Rimpilä. Kursavgift 20€.
Max 25 stud. Uppmjukning av musklerna och
långa, sköna töjningar med avslappning.

Kommunen
erbjuder
70
stycken
ungdomar sommarjobb en månad
under tiden 1.5.– 31.8.2012. Lönen är
925 € och man kan jobba inom
kommunens olika enheter (t.ex. på
dagis,
HVC,
Fastighetsverket,
hemservicen eller fritidsavdelningen)
Har du frågor så svarar de på tfn 044727 7911.
Ansökningsformuläret öppnar 2.1.2012
och sista ansökningsdag är 24.2.2012
kl. 16.00.

Vård
av
gamla
textilier
och
läderprodukter
Vuxeninstitutet Lördag 18.2.2012 kl 12.00–
15.15, 4 lektioner. Kursavgift 6€. Max 20 stud.
Textilkonservator Helena Jern berättar om hur
man bäst vårdar och bevarar gamla textilier
och produkter av läder. Kursen riktar sig i
första hand till personer som är verksamma
inom hembygdsmuseerna, men även andra
intresserade är välkomna!
Vård av gamla föremål och möbler
Vuxeninstitutet Lördag 31.3.2012 kl 12.00–
15.15, 4 lektioner. Kursavgift 6€ Max 20 stud.
Möbelkonservator Sari Ahava berättar om hur
man bäst vårdar, reparerar och förvarar gamla
föremål. Kursen riktar sig i första hand till
personer
som
är
verksamma
inom
hembygdsmuseerna,
men
även
andra
intresserade är välkomna! Kursspråket är i
viss mån finska men kursmaterial fås på
svenska och frågor och diskussion går bra på
svenska.

Sydin på nätet
Jag läste nyss att en delegation från
Sydösterbotten åker till Nederländerna
i februari för att övertala holländare
att flytta till regionen. I Holland hålls
en Emigration Expo-mässa som samlar
omkring 11.000 besökare varje år och
där berättar ambassadörer från alla
tänkbara håll i världen om sina
respektive regioner.

Berättarkonst
för
hembygdsmuseer
Vuxeninstitutet
Fredag
kl
18.00–20.30,
lördag kl 10.00–15.00 13.4.–14.4.2012, 9
lektioner. Lina Teir. Kursavgift 10€. Max 15
stud. Kortkurs i berättarkonst för personer
som är verksamma vid hembygdsmuseer och
som vill lära sig att genom berättandets konst
levandegöra museets samlingar för olika typer
av
målgrupper.
I
kursen
ingår
även
kroppsspråk
och
röstanvändning
genom
praktiska övningar. Lina Teir är utbildad
klasslärare, dramalärare och berättare.

Nina Sandås i Oslo tog kontakt i just
detta ärende, du kan läsa hennes epostmeddelande i septembernumret i
fjol. Vi får önska delegationen i
Sydösterbotten lycka till, och vem vet,
kanske vi deltar med egen delegation
redan nästa år, nu när vi vet vart vi
kan vända oss? Ingen dum idé alls, för
vem vet att vi finns om vi inte syns.

Bygg en traditionell snidigärdsgård, Replot
Hembygdsmuseum Måndagar och tisdagar
kl 18.00–21.30 7.5.–8.5.2012, 8 lektioner.
Matts Andersén. Kursavgift 10€. Max 20 stud.
Kom med och lär dig bygga en ny gärdsgård
med
störar/stavar,
gärdsel/trodor
och
band/stölingar. Teori och praktik. Kompendie
ingår. Ta med egna arbetsredskap- kniv,
yxa/röjningskniv
samt
gärna
såg
och
järnspett.

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 7.
Material önskas senast 10.2.2012.
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Ledtrådar
1. 2,5 km, service: vindskydd, 2 eldplatser samt torrtoalett
2. Tack vare den ständigt pågående --- ökar Korsholms kommuns landareal med ca
20 hektar per år
3. Kvarkens skärgård är Finlands första ---, cirka 70% av området finns i Korsholm
4. Heter Panikivi på finska
5. En hälsning från rymden för 520 miljoner år sedan i form av ett meteoritnedslag,
numera 2300 hektar förstklassig åkermark
6. Sjökapten Burmans villa byggd 1918
7. Populärt matställe för såväl ortsbor som tillfälliga besökare, "syndigt" goda
grillrätter
8. 110-års jubilar & aktivitetsarrangör
9. Finns ofta intill pepparn. Eller i Björkö.
10. Skärgårdsmuseum
11. Sommarösundvägen 263, grundades 1910
12. Viltvåtmark-projekt
13. Sommaröhallen
TÄVLING!
Svaren på ledtrådarna som behandlar vår omgivning när och fjärran bildar ett ord
lodrätt. Skriv svaren på de 13 ledtrådarna samt dina kontaktuppgifter på ett papper
och lämna in till redaktionen. E-post går också bra. Överraskningar delas ut till de
två första öppnade korrekta svaren! Sista inlämningsdag är 10.2.2012.
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