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Vintersportutrustning kan vara fasligt dyr.
Då passar det bra att i stället köpa utrustningen
förmånligt av grannarna. I går ordnade Sun
dom Hem och skola ett bakluckeloppis.
Vasa. – Välkommen in i stugan!
Miina Korpilähde öppnar dörren
till skidstugan vid Öjberget där för
beredelserna för lördagens loppis är
i gång. Glöggen värms och peppar
kakorna plockas fram samtidigt som
Johanna Björkman fixar med bor
den. Utanför står Niklas Ojala och
Daniel Nordberg och tänder brasan
för korvgrillningen.
Det är full rulle, men stämningen
är trots det god.
– Vi hoppas att det här ska bli en
möjlighet för föräldrarna att lära
känna varandra, säger Björkman.
– Och att sälja saker. En försäljare
sade åt mig att de tömmer garaget på
saker bara för att komma hem med
nya föremål, säger Ojala.
Sundom Hem och skola är en aktiv
förening som ordnar verksamhet
för barnfamiljerna i området. Lör
dagens evenemang kunde inte ha
ordnats under bättre förutsättning
ar:
– Vädret är verkligen på vår sida. Vi
kunde ha haft slask och regn men nu
är det snö, säger Nordberg.
– Det gör också att folk kanske

tänkerextra på vilken vintersport
utrustning de behöver, säger Björk
man.
Tanken är att försäljarna vid loppi
set ska fokusera på vinterutrustning
som skidor och skridskor. Men det är
inte allt. Utöver loppiset ordnar för
eningen nämligen också skridsko
vässning.
– Den delen var på gång redan i fjol
men då blev evenemanget inhiberat,
säger Ojala.
Varför ska skridskorna vässas?
– Har du någon gång försökt
skrinnamed ovässta skridskor? Då
vet du hur det är. Våra barn märker
absolut skillnaden då de har nyväss
ta skridskor, säger Korpilähde.
– Det är en sådan sak man ofta tän
ker att man borde göra men det är så
omständigt eftersom du måste ta dig
in till stan. Därför tänker vi att det är
en utmärkt möjlighet att ordna det
här i hembyn, säger Björkman.
Vässningen utförs med maskiner.
– Men efter maskinvässningen
måste du också putsa upp skorna
för hand, säger Korpilähde.
Samtidigt som evenemanget

Niklas Ojala tänder brasan vid skidstugan i Sundom. Förutom backluckeloppis står korvgrillning på schemat.
Foto: Fredrik Westblom

”Vädret är verkligen på vår sida. Vi
kunde ha haft slask
och regn men nu är
det snö.”
Daniel Nordberg
äger rum är skidspåret också öppet.
– Vi bjuder absolut även skidåkarna
på glögg och pepparkakor. Tanken
är att hela byn ska få umgås. Vi hop
pas på glada miner, säger Korpi
lähde.

Fredrik Westblom
fredrik.westblom@vasabladet.fi
06-7848 622

Miina Korpilähde och Johanna Björkman ställer i ordning glöggbordet.
Här ska evenemangets deltagare få njuta av varm dryck och peppar
kakor. Foto: Fredrik Westblom

Självständigheten firas hela dagen i Vasa
I morgon firas självständighetsdagen. Vasa kommer att
sända live från sin huvudfest
och Stadshuset kommer att
lysa i blått under kvällen.
Vasa. Redan klockan åtta på själv
ständighetsdagens morgon kommer
scouter att tända ljus vid hjälte
gravarna. Därmed inleder Vasa sitt
firande av Finlands självständighets
dag.
Klockan tio inleds en tvåspråkig
gudstjänst i Trefaldighetskyrkan.

Gudstjänsten förrättas av Tuuli Ke
la, Janne Hänninen, Monica Heiki
us och Johanna Välimäki. Manskö
ren Pohjan Miehet deltar.
Klockan 11.30 kommer man att
lägga ned kransar vid minnesmärket
för hjältegravarna på Vasa gravgård.

Stadshuset kommer på måndagen att lysas upp av blå lampor. Foto:Arkiv

Klockan 15 börjar huvudfesten i
Stadshuset. Vasa Yrkeshögskolas
rektor Kati Komulainen kommer att
hålla festtalet och Solf blåsorkester
kommer att uppträda. Festen sänds
i Radio Vasa.

Klockan 14–16 håller Krigsveteran
museet öppet.
Senare under kvällen kommer
Stadshuset att lysas upp i blått sken.
Också cykelbron över Alskatvägen
kommer kvällen till ära att få blå be
lysning.
Vasa stad säger i ett pressmedde
lande att ändringar i programmet är
möjliga, aktuell information finns på
webbsidorna.
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Vasa stads enheter fattar egna julfestbeslut
Praxisen varierar mellan Vasa
stads enheter för hur man gör
med personaljulfesterna i år.
Vasa. Vasa stad är en arbetsgivare
med cirka 5 000 anställda. Det inne
bär att någon gemensam julfest för
hela personalen inte är genomför
bar.
De olika enheterna inom stadens
organisation har själv fått välja om
de arrangerar en julfest för persona
len, eller inte.
Det skriver stadens personalchef,
Tuulikki Kruhse-Poutanen, i ett

e-postmeddelande till Vasabladet på
fredagseftermiddagen.
Några egentliga anvisningar som
generellt skulle gälla julfester för sta
dens personal har man inte gett från
centralförvaltningen.
”De olika sektorerna har så att säga
fått använda sitt sunda förnuft med
beaktande av omständigheterna”,
skriver Kruhse-Poutanen.
”Huvudsakligen har i synnerhet så
dana personaljulfester ställts in som
skulle ha samlat en större skara per
sonal.”
Till exempel har yrkeshögskolan

Vamia, konsernförvaltningen, kom
muntekniken och Vasa vatten ställt
in sina julfester.
”De flesta av de mindre enheterna
och resultatområdena har redan
hålliten julfest, och vi vet att några
små julfester ännu kommer att
hållas”, skriver Kruhse-Poutanen.
Social- och hälsovårdsdirektör
Jukka Kentala säger att man in
te heller inom hans förvaltnings
område har någon egentlig policy.
– Vi har diskuterat saken, och vi har
samlat in uppgifter om var julfester
planeras.

Kentala säger att alla enheter än
då själv fattar beslut om hur de gör.
Lösningarna varierar från en enhet
till en annan.
– Nästa vecka kommer vi att ordna
ett gemensamt evenemang, en ”soteexit”, för all personal som vid nyåret
övergår till att jobba för välfärds
området. Men den kommer också
att ordnas över nätet.
En av de mindre enheterna som har
en personaljulfest är Vasa medbor
garinstitut Alma.
– Vi har bokat in oss på Ritz, och de

som deltar ska uppvisa covidintyg.
Det är ett krav från Ritz, säger ledan
de rektor Sannasirkku Autio.
– Vi funderade nog om vi borde stäl
la in, men då vi endast är 35 perso
ner och alla sitter till bords, så beslöt
vi att gå vidare med arrangemanget.
Däremot har institutet ställt in alla
julfester som normalt brukar ar
rangeras för kursdeltagare och ut
omstående.
– Vi skulle inte ha haft någon möj
lighet att garantera coronasäkerhe
ten för de julfesterna, säger Autio.

Ari Sundberg

