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medeftis
O Bärkvarg och Arne
Alligator. Det var uppskattade inslag då
Vasabarn igårfirade
tio år med morris och
eftis.
-Äaaa, erne heter han! Vi sjunger
hej, vi sjunger hå!
Det är nästan så att taket på gym-

nastiksalen i Vikinga skola lyfter
nâr 270 barnröster klämmer i med
refrängen.

Armarna sträcks i vädret och
viftar i takt medan Arne Alligator och hans kumpaner i Djungel-

trumman skuttar omkring på
scenen.

Morris- och eftisverksamheten
i Finland fidler tio år. Vasa har varit med ända sedan starten, och det
firades i går med att samla alla
barnen i Vikinga skola.
Först blev det gemensamt mellanmåI, favoriten bärkvarg, och sedan
klev Arne Alligator upp på scenen.
Efter drygt en timme var det dags

att stiga ombord på bussarna och

åkahemiçn.

-Arne Allþator är en stor idol
bland finlandssvenska barn och
de flesta kan en del av hans sånger
utantill, säger Inger Nabb, rektor

och anwarig för morris- och eftisverksamheten i Vikinga skola, när
hon ser ut över de iwiga barnen.

Arne Alligator och Djungeltrumman roade första- och andraklassister i Vasa i går. Detta med anledning av att morris- och eftisverksamhet nu har

funnits i tio år. Foro
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i årskurs ett och wå
som har rätt att delta i morris och
eftis. Ifall det finns áldre barn som
av olika skäl inte klarar sig ensamma hemma, fattas separata beslut

omdem.
-Det är en vâldigt viktig verksamhet för dagens föráldrar. Många är
beroende av den eftersom de har
långa arbetsdagar. Och i dag finns
det många ensamstående. fõráldrar
som det här är mycket värdefullt för,

säger Nabb.

Till morris kan barn komma

klockan halvåttapå morgonen, och
eftis slutar klockan halvfem. Ledarnajobbar under resten av dagen som

assistenter och skolgångsbiträden

i

skolorna-

-De stiger så att säga in i en annan
roll vid skoldagens slut, säger Nabb.
Vadgörbarnenpåeftis?
-Vi börjar med en stunds fri verk-

Morris och eftis
¡l
i

Vasa deltar ungefär 27O barn
morgon- och eftermiddagsverk-

o Morris öppnar klockan 7.3O
och eftis stänger 1630.
o Ledarna jobbar i öwigrt som
assistenter och skolgångs-

samhet. Detbehöverbarnen efter en
tung skoldag. Sedan får de mellanmåI. Efter det blir det pyssel och
gympa, och de flesta avslutar med
attvara ute på garden tills föräldrarnakommer, sägerNabb.
- Den fria leken ár viktig för att att
barnen ska få rasa av sig, speciellt

samhet, "morris' och "eftis".
o De går i årskurs ett och två.

oVasa var med från starten.
oAtt delta kosta 80 euro
i månaden perbarn.

biträden.
o Vasa Settlementförenings Vestis ordnar eftis för årskurs två i
Gerby, och Sundom kapellförsamling ordnar eftis iSundom.

'färettorna.
Priset är 80 euro i månaden per

barn. Vasa stad ár huvudman för
verksamheten, men i Sundom ord-

i samarbete med kapellförsamlingen. Vasa Settlement-

o

Verksamheten har fu nnits i tio

åri Finland.

I Abo steg vattnet upp på en
landsväg och ställde till med
problem för busstrafìken.
I Hirvensalo tvingades man ta i
bruk en undantagsrutt.Fne
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Risk för snöras
Det är fara för att snö kan
falla ner från taken och skada fotgangare.

Fastighetsftirbuñdet uppmanar

fastighetsägare att kontrollera snöläget på taken. Om det
möjligt att tabort snön ska
området nedanför spärras av. rrue
inte

¿ir

4000
HusnÅtt vAR utan el i Norra
Savolax i går efter ett
ymnigt snöfall på morgonen.
En ny snöfront väntas dra in

över området i dag. rre

öppettiderna

het.
Firandet av jubileet fi nansierades
i Vasa med "Kultur på eftis"-bidrag
från Svenska Kulturfonden.

sof ¡e.f uru@vasabladet.f
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PSYKIATRI- OCH

Åeo. Havsvattnet nådde mycket
höga nivåer under natten till i går
och igår morse, uppgerMeteorù
logiska institutet.

på nyn på kv2illen.

kunnat förlänga

genom att tadet som klubbverksam-

Sofie Furu
nas eftis

Högt vatten
tvingade buss
att ändra rutt

Vattennivåerna var höga åtminstone i Bottenhavet, Skärgårdshavet och Finska viken.
Under morgonen började vattnet sjunka men väntades stiga

förenings Vestis arrangerar eftis för
andraklassarna i Gerby skola.
-Vasa stads verksamhetstid är ju
egentligen mellan klockan 8 och 16,
men behovet när det gáller morris och eftis går utöver det. Vi har

TE RA P ITJNru STE R
Vårt team består av erfarna experter inom allmänoch specialistmedicin. Vdlkommen!
rita Tuo h i mäki, sp e c i a I i st i p sy ki at ri, rdttsp sy ki ate r
Cay Asplund , specialist i psykiatr¡, rdftspsyk¡ater
Hannu Pekkarinen, sp ecial ist i psykiatri
Joel Karvonen, specialist ¡ psykiatri
Ca

Christina Lintamo, psykoterapeut, a rbetshandledare
Lasse Varham a, psykolog, psykoterapeut, familjeterapeut
Tuu la Pu kkala, pa rpsykote rapeut
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