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Årets företagare
Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år 
och som företagare sedan år 2001. I januari fick han 
emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014.
Läs mer på sidan 4.
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ANITASruta
Kommunstyrelsen godkände en 

tidtabell för information till kom-
muninvånarna och behandling av 
kommunindelningsutredningen i 
kommunala organ.

Bakgrund
Här följer en bakgrund till kom-

munreformplanerna. Vasa stad 
inlämnade en framställning date-
rad 11.11.2013 till finansministeriet 
om att en särskild kommunindel-
ningsutredning skulle genomföras. 
Finansministeriet fattade ett beslut 
i ärendet 4.4.2014 och bestämde att 
en särskild kommunindelningsutred-
ning verkställs mellan kommunerna 
Korsholm, Korsnäs, Laihela, Malax, 
Storkyro och Vörå, städerna Kaskö, 
Kristinestad, Närpes och Vasa. Sam-
tidigt tillsatte ministeriet Enestam 
och Repo till kommunindelningsut-
redare.

I utredningen ingår utredarnas 
förslag, ett samgångsavtal samt en 
utredningsdel. Enligt kommunstruk-
turlagen är målet en kommunstruk-
tur som är livskraftig och regionalt 
enhetlig och har en fungerande sam-
hällsstruktur

Utredarnas granskning
Utredarnas granskning av de 

tio kommunerna som presente-
rats i utredningsdelen och de därtill 
anslutna bakgrundsutredningarna 
samt arbetsgruppernas rapporter 

Samgångsutredningen 

för Vasaregionen
Kommunstyrelsen tog 26.1.2015 del av utredarna Jan-

Erik Enestams och Ossi Repos samgångsutredning och 
förslag till samgång mellan 10 kommuner för att bilda nya 
Vasa.

liksom också flera diskussionstill-
fällen med regionens invånare och 
kommunala beslutsfattare tyder 
enligt utredarna på att en strategisk 
utvecklande samgång mellan Vasa-
regionens tio kommuner uppfyller 
lagen. Därtill framhåller de att de tio 
kommunerna utgör ett relativt enhet-
ligt pendlings- och besöksområde 
samt en funktionell helhet. Den nya 
tvåspråkiga kommunen anses vara 
livskraftig och funktionsduglig med 
tanke på landskapet Österbotten och 
även mer omfattande hela västra Fin-
land och Umeåregionen i Sverige.

Under utredningsarbetet har 
utredarna också granskat den s.k. 
3+7-modellen. Där skulle regionens 
tre sydligaste kommuner bilda en 
egen ny kommun och de resterande 
sju en egen kommun. Utredarna 
anser dock att en samgång mellan 
Kaskö stad, Kristinestad och Närpes 
stad till en ny kommun inte skulle 
göra området tillräckligt livskraftigt 
vad gäller folkmängd, demografisk 
utveckling eller ekonomi. 

Man menar att det nya Vasa med 
ökande folkmängd kan utvecklas och 
bli så attraktivt att det kan klara de 
stora utmaningarna med ökat servi-
cebehov som en åldrande befolkning 
föranleder inom en nära framtid. Då 
det nya Vasas arbetskraft inte heller 
just ökar fram till år 2030, är det 
mycket viktigt att se till att regio-
nen är attraktiv. Bara om man lyckas 
med detta kan man trygga att antalet 

nya arbetsplatser som planerats för 
regionen förverkligas på det sätt som 
framlagts i Vasaregionens närings-
strategi 2015–2020 som är på väg 
att färdigställas. Det nya Vasa är 
tvåspråkigt. För att bevara språkens 
nuvarande ställning områdesvis före-
slår kommunindelningsutredarna i 
samgångsavtalet en modell med när-
fullmäktige. 

Utredarnas förslag
Utredarna föreslår att Vasa områ-

dets kommunindelning ändras så att 
alla tio kommuner som varit före-
mål för granskningen (Kaskö, Kors-
holm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, 
Malax, Närpes, Storkyro, Vasa och 
Vörå) ska bilda en ny kommun från 
1.1.2017. Den nya kommunens namn 
är Vasa. Den använder benämningen 
stad och tar Vasas vapen som sitt 
vapen.

Åsikter och frågor om                
kommunfusioner

Från Korsnäs kommuns sida har 
förtroendevalda vid olika tillfällen 
framfört att de inte ser någon nytta 
med kommunreformen. Ingen har 
kunnat påvisa någon ekonomisk eller 
annan nytta med en samgång för 
Korsnäs kommuns del. 

Tvärtom ser man en risk att ser-
vicen centraliseras och närservicen 
försvinner. Vad blir kvar på lands-
bygden? Hur blir det med näringsli-
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Anita Ismark
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik 
Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl 
och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Upplaga: 1100 exemplar

Utkommer 8 gånger 2015 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

KORSNÄSNytt

Nr 2-2015 utges 27.3.2015, manusstopp 13.3.2015
Nr 3-2015 utges 8.5.2015, manusstopp 24.4.2015

Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2015 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg
Baksidan (1/1) 125 165
  (h*b) 269 mm x 182 mm
1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

vets utveckling och arbetsplatserna? 
Frågorna är många och svaren är få. 
Tidigare kommunminister Henna 
Virkkunen svarade på en fråga om 
nyttan med reformen, att det ska vi ta 
reda på själva.

Preliminär behandlingstidtabell i 
Korsnäs:

• 26.1.2015 kl. 18.30  
Kommunstyrelsens samman-
träde 

• 5.2.2015 kl. 13.00  Vasaregio-
nens samarbetsdelegations möte 
i Vasa

• 9.2.2015 kl. 18.30   
Kommunstyrelsens samman-
träde

• 2.3-2.4.2015   
Samgångsutredningen framlagd 
till påseende i kommunerna

• 18.3.2015 kl. 18.30 I n f o r m a -
tionsmöte för kommuninvå-
narna med Jan-Erik Enestam

• 11.5.2015  kl. 18.30  Kommun-
styrelsens sammanträde

• 15.6.2015 kl. 18.30 K o m m u n -
fullmäktiges sammanträde. 

Kommunfullmäktige i alla 10 
kommuner torde ta ställning till sam-
gångsutredningen denna dag.

Jag hoppas att ni är aktiva och hör 
av er i denna viktiga fråga när utred-
ningen och samgångsavtalet är fram-
lagda till påseende. Korsnäs beslöt 
redan år 1972 att inte gå med i någon 
kommunfusion som då gjordes (från 
1.1.1973) i Österbotten. Nu är samma 
fråga på tapeten igen. 

Skön vårvinter önskar

Anita Ismark

Kommundirektör

Infotillfälle om                                
samgångsutredningen
Informationstillfälle med utred-
ningsman Jan-Erik Enestam 
ordnas 18.3.2015 kl. 18.30 i 
Korsnäsgården. 
Allmänheten är välkommen att 
ta del av utredningsresultatet 
samt fråga och diskutera. 
Utredarnas slutrapporter kan 
laddas ner från kommunens 
hemsida: http://www.korsnas.
fi/kommunindelningsutred-
ningen-slutrapporter/
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Årets företagare i Korsnäs är en 
trotjänare inom sin bransch. Efter 
16 år som anställd tog han steget 
ut och blev företagare år 2001. I år 
kan han fira 30 år som rörmokare 
– Tom Westerdahl från Tom’s Rör 
Kb.

Tom Westerdahl är utbildad VVS-
montör och hör till den första kull 
rörmokare, som utexaminerades från 
Närpes år 1985. Han fick tjänst som 
rörmokare på BN-Rör i Korsnäs och 
där jobbade han till 2001, när det 
blev dags att starta eget. År 2005 
ombildades firman till ett komman-
ditbolag – Tom’s Rör Kb.

Bred kundkrets
Sedan starten har Tom’s Rör Kb 

hjälpt snart 1400 kunder enligt det 
egna kundregistret. Uppdragen består 
av VVS-uppdrag för egnahemshus, 
radhus, ekonomibyggnader och växt-
hus – såväl nyproduktion som reno-
veringsprojekt. Förutom uppdrag i 
egen regi, samarbetar företaget med 
andra företag gällande entreprenader, 
både som underleverantör och som 
huvudentreprenör. Kundkretsen finns 
i huvudsak mellan Närpes och Vasa. 
Någon lågkonjunktur märks inte av 
ännu bland VVS-uppdragen i nejden.

En entreprenadtyp, som växt kraf-
tigt de senaste åren och som ser ut att 
fortsätta att växa, är installation av 
bergsvärme. 

- I dagsläget tar vi hand om ungefär 
30 installationer per år, hälsar Tom.

Familjeföretag
Företaget består idag av tre perso-

ner – förutom Tom och frun Ylva – 
finns det en anställd. Som mest har 
företaget sysselsatt sex personer, när 
det fanns många byggprojekt på gång 
i Korsnäs- och Närpesbygden. Tom 
anställer gärna mer personal, när 
verksamheten det kräver. 

- En förutsättning är dock att per-
sonerna har rätt utbildning och rätt 
inställning, förklarar Tom. 

- Rörmokeriet är långt ett ensamt 
jobb och det krävs att all personal 
själv kan styra och planera sitt arbete.

30 år som rörmokare

Tom tar gärna emot praktikanter 
och talar själv gott om yrket för ung-
domar, som ännu inte bestämt vad de 
ska bli. 

Sedan 2003 driver företaget sin 
verksamhet utgående från lager-
hallen och verkstaden på Södra 
Inderfjärdsvägen i Korsnäs. Hallen 
byggdes ut 2012. 

Förutom det egna företaget är Tom 
aktiv inom branschföreningen för 
VVS-företagen i Vasaregionen. Där 
träffar han kollegor från området 
mellan Kristinestad och Oravais och 
håller sig uppdaterad om det som 
händer inom branschen. Dessutom 
deltar han i de kurser och skolningar, 

som behövs för att upprätthålla sak-
kunskapen. 

Ett liv som rörmokare
Tom är tillfreds med livet som 

rörmokare och planerar att fortsätta 
åtminstone till pensionsåldern. 

- Tidigare var jag väldigt aktiv  
som idrottare och sysslade med både 
ishockey, fotboll och rinkbandy. Men 
idag tar företagandet den största 
delen av tiden, konstaterar Tom. 

Rörmokandet är emellertid ett jobb 
han trivs med. Att få koppla av på 
villan hör till de fritidssysselsätt-
ningar han dock gärna unnar sig. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Roger Bergström och Jan-Erik Ravals från Korsnäs Företagare över-
räckte utmärkelsen och pris till företagarparet Ylva och Tom Westerdahl.
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Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades 
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att 
mantalskommunens kassa överfördes som 
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har 
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital 
av kommunens egna medel till stipendiefon-
den för att skapa förutsättningar för att ge en 
tillräcklig avkastning för att utdelningar från 
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE 
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för 
Korsnäs kommuns stipendiefond har upp-
gjorts och godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas:
• Elever som deltar i högskole- och yrkes-

högskoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbild-

ning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.
Ansökan lämnas in till Korsnäs kommun 
senast 16.3.2015. Om stipendiernas storlek 
besluter kommunstyrelsen.

AC Silverbergs         
stipendiefond

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo 
Akademi lediganslås att sökas både vår- och 
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond kan 
beviljas studerande inskrivna vid ÅA enligt 
följande kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för 

högst 10 terminer 
• 
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstu-
derande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes 

stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för 

kompletteringsstudier

Om stipendiernas storlek besluter kommun-
styrelsen. Sista ansökningsdag till fonden är 
16.3.2015.

Ansökningsblanketter för båda stipendiefon-
derna finns på kommunens hemsida under 
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/

Ansökan om stipendier

Projektbidrag för          
ungdomsverksamhet

Vid fördelningen av verksamhetsbidrag till ung-
domsverksamhet beslöt sektionen i maj att reser-
vera medel för ansökningar om bidrag för små 
projekt för en kreativ ungdomsidé. Summan för 
utdelning var 1400 euro. Inom utsatt tid hade fyra 
ansökningar inkommit. 

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen fördelade 
projektbidraget för ungdomsverksamhet vid samman-
trädet 3.12.2014 enligt följande:

Förening Bidrag
Edsviksjöns Allaktivitetsförening 200 euro
Harrström uf & bf 500 euro
Korsnäs 4H 500 euro
Korsnäs uf & bf 200 euro

Verksamhetsbidrag år 2015 

Kommunfullmäktige fördelade 15.12.2014 verksam-
hetsbidrag för år 2015 till allmännyttiga föreningar på 
basen av inkomna ansökningar.

Förening Bidrag
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1.515 €
Österbottens Fiskarförbund r.f.  1.500 €
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.  5.335 € 
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H  2.000 €
Korsnäs Företagare r.f.  5.000 €
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f.  150 € 
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åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 9.12.2014  godkänt följande 
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. 

Byggnadslov
Byggare Lägenhet Ändamål
Norrmans Fur Ab  Harrström 3:121  Rävhus
Tage Nyfors  Harrström 1:72  Bastu
J Nykamb o P Smulter  Harrström 1:89  Bostad
J Nykamb o P Smulter  Harrström 1:89  Bastu
J Nykamb o P Smulter  Harrström 1:89  Garage
Maj-Lis Rönnqvist  Harrström 2:153  Bastu
Lars-Johan Smedlund  Korsnäs 876:2  Fritidshus
Kieu Nyback Ab  Molpe 6:194  Rävhus
Tapio Raitaluoto  Molpe 8:70  Bastu
Tapio Raitaluoto  Molpe 8:70  Gäststuga
Bo Sandström  Molpe 12:41  Gäststuga
Kent Sandman  Taklax 7:79  Lager för flis-/torv

Åtgärdstillstånd
Byggare Lägenhet Ändamål
Börje Vestberg  Korsbäck 1:79  Värmebrunn

Byggnadsanmälan 
Byggare Lägenhet Ändamål
Maj-Lis Rönnqvist  Harrström 2:153  Ändr bastu till förråd
Ulf o Pia Näsman  Molpe 3:164  Lada
Erik Pettersson  Molpe 10:72  Lada
Korsnäs kommun  Harrström 1:24  Skyddstak + förråd 

Miljötillstånd

Norrmans Fur Ab har ansökt 
om miljötillstånd på lägenheterna 
Nygärdan RNr 3:77 och Öster-
farm RNr 3:121 i Harrström by för 
utvidgning av befintlig farm till att 
omfatta högst 578 avelshonor av 
räv med valpar. 

Rågrannarna har hörts och ansökan 
har varit kungjord på kommunens 
anslagstavla under lagstadgad tid. 
Inga anmärkningar har inlämnats.

Kieu Nyback Ab har ansökt om 
miljötillstånd på lägenheten Nyholm 
RNr 6:194 i Molpe by för utvidgning 
av befintlig farm till att omfatta högst 
559 avelshonor av räv med valpar. 

Rågrannarna har hörts och ansökan 
har varit kungjord på kommunens 
anslagstavla under lagstadgad tid. 
Inga anmärkningar har inlämnats.

Tillsynsnämnden godkände 
9.12.2014 miljötillstånd för Norr-
mans Fur Ab och Kieu Nyback Ab i 
enlighet med ansökan.

Korsnäs Företagare
Korsnäs kommun och Korsnäs Företagare r.f. 
deltar i Stormässan i Korsholm 18-19.4.2015 med 
en gemensam monter på 40 m2.
Området vi bokat är på området för ”turism” och 
monternummer är A70 men olika företag är väl-
komna.
Företagare som är intresserade att komma med 
kan kontakta Göran Östberg i styrelsen: goran.
ostberg@yrkesakademin.fi eller 0503619185.

Korsnäs med på    
Österbottens stormässa 

Vårens stormässa i Österbotten anordnas 
18-19.4.2015. Kommunen deltog senast i Österbot-
tens Stormässa på våren 2014 med en egen monter. 
Kommunen och lokala företagare förevisade de 
tomter som var till salu i Korsnäs kommun. Kom-
munen och olika evenemang i kommunen mark-
nadsfördes och bjöd på mathantverksprodukter. 
Montern rönte stort intresse och var välbesökt. 

På Vasara-Byggmässan på hösten 2014 hade kom-
munen enligt besökarnas utsago den bästa montern på 
hela mässan. Kommunen samarbetade då med projek-
ten Korsnäs i Framtiden och Loci cibum adinveniri-ett 
projekt om mathantverk och Korsnäs Företagare r.f. och 
lokala företagare. 

Kommunstyrelsen beslutade 26.1.2015 att kom-
munen deltar i Österbottens stormässa. Kommunen 
hyr en monter och samarbetar med lokala företagare, 
mathantverkare och Korsnäs företagare r.f. kring 
arrangemangen. Datanom Tobias Andtfolk anlitas för 
uppgörande av aktuellt marknadsföringsmaterial.
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DAGVÅRD OCH EFTIS I         
KORSNÄS KOMMUN

för verksamhetsåret 2015-2016
( 01.08.2015-31.07.2016)

                                    Dagvård
Dagvård erbjuds på:
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar, Lillkotten 1-3 
åringar och Siili-Kotten 1-5 åringar(tvåspråkig per-
sonal) 
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan 1-3 åringar
Harrström daghem: 1-5 åringar 
  
Nya dagvårdsplatser kan sökas fortgående, en 
ansökningstid på 4 månader beaktas. Gör ansökan i god 
tid innan platsen behövs!
Barn som redan har dagvårdsplats anmäler om fortsatt 
dagvård på blankett som sänds hem åt föräldrarna. 

Morgon- och eftermiddagsvård
Dagvård för förskolebarn före och efter förskolan och
morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn 
i åk.1-2 ordnas i huvudsak på eftis i Korsnäs och 
Molpe. Ifall barnantalet blir tillräckligt stort ordnas 
verksamheten också i Taklax.
Ansökan om dagvård före och efter förskolan och 
ansökan till eftis görs senast 10.04.2015.
  
Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida 
under barndagvård eller fås från barnomsorgsledaren. 
Ansökningarna lämnas in till barnomsorgsledaren.
På frågor svarar barnomsorgsledaren Blomqvist tel. 
06-3479146. 

Post och besöksadress:
Korsnäs kommun/Birgitta Blomqvist
Strandvägen 4323  
66200 Korsnäs

Korsnäs den 28.01.2015
Birgitta Blomqvist

barnomsorgsledare 

MALAX-KORSNÄS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL

Akut tandvård/            
munhälsovård
fr.o.m. 1.1.2015

Måndag-torsdag kl. 8-16, fredag 
kl. 8-15 vid Malax-Korsnäs häl-
sovårdscentral eller Korsnäs häl-
sogård.
Veckoslut och söckenhelger kl. 
10-12 vid Vasa centralsjukhus, 
samjourens utrymmen (Sand-
viksgatan 2-4), utan tidsbeställ-
ning. 
Vardagar efter kl. 16 samt söck-
enhelger och kvällar under 
veckoslut kl. 15-21 (akuta besvär 
som inte kan vänta till följande 
morgon). Ring tel. (06) 213 1001. 
En sjukskötare avgör vårdbe-
hovet via telefon och kallar vid 
behov på tandläkare. 
Nattjour kl. 21-08 i Åbo, tel. 
(02) 313 8800.

Bygga och bo 
i Korsnäs 

Framtidskommittén har före-
slagit att det under år 2015 ska 
ordnas en byggardag med praktisk 
rådgivning i Korsnäs med kurs 
i inredning, byggande och annat 
som människor i dag är intresse-
rade av. 

Under byggardagen informerar 
kommunen om byggande i Korsnäs 
gällande olika tillstånd, vatten- och 
avloppsanslutningar, planeringar och 
renoveringar. Lediga tomter i kom-
munen presenteras vid detta tillfälle. 

Byggardagen ordnas preliminärt 
under våren i Korsnäs i samband med 
matmarknaden i Korsnäsgården. Mer 
info om byggardagen i nästa nummer 
av KorsnäsNytt.
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Två av kommunens trotjänare 
erhöll förtjänsttecken i samband 
med fullmäktiges sammanträde 
26.1.2015. Barnomsorgsledare 
Birgitta Blomqvist och byggnads-
inspektör Johnny Granqvist till-
delades Finlands Vita Ros ordens 
medalj med förtjänstkors. 

Birgitta Blomqvist
Birgitta Blomqvist blev student 

från gymnasiet i Petalax 1976. Hon 
fortsatte till Barnträdgårdslärarinsti-
tutet i Jakobstad och blev barnträd-
gårdslärare 1979. 1992 erhöll hon 
specialbarnträdgårdslärarexamen vid 
Åbo Akademi. 

Birgitta arbetade som barnträd-
gårdslärare i Näsby (Närpes) hösten 
1979 och som familjedagvårdsledare 
i Malax i ett och ett halvt år innan 
hon 1.8.1981 började som barnträd-
gårdslärare i Korsnäs. Under sin över 
30-åriga karriär har hon arbetat med 
olika uppdarg inom barndagvården. 
Sedan 1.1.2002 fungerar hon som 
kommunens barnomsorgsledare och 
föreståndare för Kottebo daghem.

Birgitta Blomqvist är en aktiv för-
eningsmänniska och kommunal för-
troendevald. Hon invaldes först som 
suppleant i skolnämnden 1989-1992 
och senare som ordinarie medlem 
1993-2004. Hon fungerade också 
som viceordförande i Molpe lågsta-
dieskolas direktion 1993-1996. Hon 
var även medlem i gemensamma 
skolnämnden för Malax och Kors-
näs kommuner 2001-2004 och även 
medlem i direktionen för gymnasiet 
i Petalax.

Då Korsnäs tog emot kvotflykting-
arna från Myanmar (fd Burma) 2007 
och 2009 var hon först medlem i 
organisationskommittén, som plane-
rade flyktingmottagningen, och där-
efter medlem i flyktingkommittén, 
som verkställde mottagningen och 
integreringen i samhället.

Birgitta Blomqvist är styrelsemed-
lem i Svenska Kvinnoförbundet i 
Korsnäs sedan 1999. Inom försam-
lingen har hon suttit i kyrkofull-
mäktige 1987-2002, fungerat som 

söndagsskollärare och –ledare, samt 
varit aktiv inom Molpe Bönehusföre-
ning sedan 1983.

Musik, körsång och teater har hört 
till Birgittas fritidsintressen. Genom 
åren har hon sjungit i Korsnäs för-
samlings ungdomskör, Blandade 
kören Toncillerna, Malax-Peta-
lax Damkör, Korsnäs församlings 
damkör och Korsnäs kyrkokör. Hon 
har också medverkat i sommarteater 
och revyer i Molpe och Korsnäs.

Johnny Granqvist
Johnny Granqvist utbildade sig 

till byggmästare vid Vasa tekniska 
läroanstalt 1978. Han anställdes 
som byråbyggmästare/arbetsledare i 
Korsnäs kommun 19.2.1979. Han har 
i olika repriser vikarierat som kom-
munbyggmästare/teknisk chef åren 
1985-1986 samt 1996-1997. 1987 
blev han kommunens fastighetsbygg-
mästare, ett uppdrag han skötte tills 
han år 2008 blev byggnadsinspektör. 
I hans arbetsuppgifter ingår arbetet 

som miljövårdssekreterare för kom-
munen. Under åren 2008-2013 var 
han dessutom arbetarskyddschef för 
Malax och Korsnäs kommuner, men 
sedan 2013 är han verksam endast 
inom Korsnäs kommun.

Som fastighetsbyggmästare har 
Johnny Granqvist deltagit i de flesta 
av kommunens byggnadsprojekt, 
däribland grundrenoveringar och 
tillbyggnader i kommunens lågsta-
dieskolor, grundrenovering och till-
byggnad av Lärknäs åldringshem 
och demenshem samt planering, 
byggande och renovering av indu-
strifastigheter, idrottsutrymmen, 
bostadshus runt om i kommunen.  

Då Korsnäs tog emot kvotflykting-
arna från Myanmar (fd Burma) 2007 
och 2009 var han medlem i organi-
sationskommittén, som planerade 
flyktingmottagningen, och senare 
medlem i flyktingkommittén, som 
verkställde mottagningen och inte-
greringen i samhället.

Förtjänsttecken

Johnny Granqvist och Birgitta Blomqvist premierades och blomster-
hyllades vid fullmäktiges sammanträde 26.1.2015.
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Riksdagsval förrättas den 19 
april 2015. I Korsnäs kommun 
har inga förändringar gjorts 
beträffande röstningsområden de 
senaste åren och vallokalerna har 
under många år varit desamma. 
Röstningsområdena har för tiden 
15.10.2014-14.10.2015 fastslagits 
till fem st. röstningsområden.

Valdagens röstningsställen är föl-
jande:

Nr 1 Molpe: Molpe skola
Nr 2 Korsbäck: Korsbäck f.d. skola
Nr 3 Korsnäs kyrkoby: Kommun-

gården
Nr 4 Harrström: Harrström daghem
Nr 5 Taklax: Taklax skola

Kommunstyrelsen utsåg 
12.1.2015 följande medlemmar och 
ersättare till valnämnder och val-
bestyrelse för riksdagsvalet 2015:

I röstningsområdet, Molpe:
Ordinarie: Ordförande Boris 

Foxell, viceordförande Marie Prost, 
medlemmar MarjaLiisa Eklund, 
Jimmy Sahlberg och Susanne Hägg-
dahl.

Ersättare enligt ordningsföljd: Ralf 
Rusk, Jan-Erik Strandberg, Helena 
Sten, Alex Ravald, Linda Backgren-
Holm och Eva Stina Strandberg.

II röstningsområdet, Korsbäck:
Ordinarie: Ordförande Maj-Lis 

Häggblom, viceordförande Tor-
sten Nordmyr, medlemmar Marina 
Nylund, Alef Ståhl och Erik Fors-
man.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Boris Bäckman, Michaela Andtsjö, 
Anna-Lisa Häggqvist, Gustav Nord-
myr och Carola Backholm

III röstningsområdet, Korsnäs kyr-
koby:

Ordinarie: Ordförande Lars-Erik 
Holmblad, viceordförande Bjarne 
Hofman, medlemmar Pia Södergran, 
Carina Lagerström och Christina 
Ravals.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Mikael Lagerström, Jan-Erik Ravals, 

Eelis Kammonen, Håkan Fiskars och 
Mats Ståhl.

IV röstningsområdet, Harrström:
Ordinarie: Ordförande Lars-Erik 

Mannfolk, viceordförande Britta A. 
Nyfors, Gunilla Bylund, Karl-Erik 
Juthborg och Karina Hansson.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Anneli Helenelund, Tomas Back-
holm, Agneta Granskog, Christer 
Nordmyr och Christer Karlsson

V röstningområdet, Taklax:
Ordinarie: Ordförande Alf Rönn-

löf, viceordförande Stina Österbro, 
medlemmar Angelica Sandholm, 
Sickan Smedlund och Ulf Wägar.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Bengt Wide, John Vikberg, Marina 
Sandholm, Inger Lindén-Aspö och 
Andreas Sandholm.

Valbestyrelse för Lärknäs/ Anna-
hemmet, Buketten och förslag för 
hemmaröstningen:

Ordförande Bengt Holtlund, vice-
ordförande Britta A. Nyfors och 
medlem Helena Sten.

Ersättare enligt ordningsföljd: 
Clas Westerholm, Berit Böling och 
Michaela Andtsjö.

Som valförrättare vid hemmaröst-
ningen föreslås valbestyrelsens med-
lemmar och ersättare.

Förhandsröst-
ning i riksdags-
valet 2015

Förhandsröstning i Riksdagsva-
let 2015 pågår 8.4-14.4.2015. För-
handsröstningen ordnas i Korsnäs 
kommun på kommunkansliet 
under kansliets öppethållningsti-
der, kl. 8.00-16.00 samt under för-
handsröstningsperiodens lördag 
och söndag kl. 12.00-14.00.

Som valförrättare vid förhands-
röstningen fungerar ekonomichef 
Caroline Westerdahl , byråsekrete-
rare Britt-Marie Höglund, bokförare/ 
kanslist Annika Träsklund samt som 
ersättare löneräknare Sabina Hart-
vik-Matkoski och huvudbokförare 
Stig Törnroos.

Valnämnder och valbestyrelse

Vallokaler och förhandsröst-
ningsställe i riksdagsvalet 2015

Förhandsröstningsställe:
Som kommunens förhandsröst-

ningsställe fungerar Kommungården 
i Korsnäs.

Förhandsröstning som utförs vid 
en anstalt och hemmaröstning hand-
has av en för ändamålet vald valbe-
styrelse.

Representant till 
styrgruppen för 
SOTE-utredningen

Under år 2014 har en regional 
tjänstemannaarbetsgrupp verkat. 
Gruppens uppgift har varit att 
bereda ordnande av social- och 
hälsovårdsservicen i området för 
kommunerna i det nuvarande 
Vasa sjukvårdsdistrikt. Arbets-
gruppen har bestått av alla kom-
mundirektörer och/eller social- och 
hälsovårdsdirektörer i området 
och därtill har sjukvårdsdistriktet 
haft en egen representant i arbets-
gruppen. Arbetsgruppen har fung-
erat som områdets arbetsgrupp 
för sotekommunindelningsutred-
ningen. 

Kommunstyrelsen utsåg 12.1.2015 
kommunstyrelsens ordförande Sven-
Erik Bernas med ersättare Katarina 
Holmkvist som Korsnäs kommuns 
representant till den styrgrupp som 
tillsammans med ett arbetsutskott ska 
bereda ett förslag om hur social- och 
hälsovårdsservicen i fortsättningen 
praktiskt ska genomföras inom nuva-
rande sjukvårdsdistrikts område och 
som en del av social- och hälsovårds-
området i Västra Finland. 
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Bildcollage över aktiviteter på Lärknäs i december 2014.

12.12 Korsnäs lågstadieskolas Lucia på besök. 

13.12 Lärknäs-luciorna 100-åriga 
Saima Juthback och närvårdare 
Malin Storgård. Boende och per-
sonal var tärnor och stjärngossar. 
Luciatåget besökte även Anna-
hemmet.

27.12 firade boende 
Saima Juthback 
100-årskalas på Lärk-
näs med musik, sång, 
kaffe och tårta. En 
festlig dag för alla.

Motion och aktivering med träningsredskapet Acti-
leg som Korsnäs Röda Kors-förening donerat.

Pepparkaksbakning.
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Lärknäs Info
OBS! LÄRKNÄS KÖKETS NYA TEL.NR 050-3848540 
INGET ANNAT NUMMER ÄR I BRUK. 
Hälsningar husmor Marina Nylund
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Sjukskötare på Lärknäs
En befattning som sjukskötare 

78,43 % av heltid lediganslogs 
18.10.2014. Tre ansökningar till 
befattningen som sjukskötare hade 
inlämnats inom utsatt tid och samt-
liga var behöriga.

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde sjukskötare Jessica Nord-
lund fr.o.m. 1.12.2014 tillsvidare till 
befattningen som sjukskötare 78,43 
% med placering i första hand på 
Lärknäs. Befattningen innebär tre-
skiftesarbete.

Närvårdare på Lärknäs
En befattning som närvårdare 74,3 

% av heltid lediganslogs 18.10.2014. 
Sammanlagt 18 personer ansökte till 
befattningen som närvårdare. Vård- 

Väntetider för sociala tjänster för äldre 

Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid 
inom vilken en äldre person kan få socialservice som han eller hon ansökt om.  

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg offentliggörs på kommunens hemsida, i KorsnäsNytt 
och på kommunens anslagstavla. 

Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster 
som han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs specificerade per typ av tjänst. 

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.7-31.12.2014 

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information 
Hemservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta 

situationer får klienten tjänsten 
genast 

Matservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta 
situationer får klienten tjänsten 
genast 

Serviceboende och 
åldringshem 

I medeltal 86 dygn Genomsnittlig väntetid för dem 
som placerades under tiden 
1.7–31.12.2014 

Bedömning av servicebehovet 0-7 dygn Vid brådskande fall görs en 
bedömning utan dröjsmål. 

För ytterligare information kontakta vik. äldreomsorgsledare Monica Bonde tfn (06) 3479 149 

Enligt äldreomsorgslagen § 26 
skall kommunen en gång i halvåret 
offentliggöra uppgifter om den tid 
inom vilken en äldre person kan 
få socialservice som han eller hon 
ansökt om. Korsnäs kommuns vän-

Väntetider för sociala tjänster för äldre
tetider inom äldreomsorg offent-
liggörs på kommunens hemsida, i 
KorsnäsNytt och på kommunens 
anslagstavla.

Med väntetid avses tiden mellan 
den dag ansökan lämnas in och den 

dag den äldre får de tjänster som han 
eller hon har ansökt om. Vänteti-
derna offentliggörs specificerade per 
typ av tjänst.

För ytterligare information kon-
takta vik. äldreomsorgsledare 
Monica Bonde tfn (06) 3479 149

och omsorgsnämnden anställde när-
vårdare Susanne Westerholm fr.o.m. 
1.12.2014 tillsvidare till befattningen 
som närvårdare 74,3 % på Lärknäs. 
Befattningen innebär treskiftesar-
bete.

Närvårdare på Annahemmet
Vid en pensionering på Annahem-

met omfördelades en befattning på 
100 % till en befattning på 50 % och 
möjlighet till utökning av persona-
lens befintliga befattningar med 2 st 
á 25 %.

Befattningen som närvårdare 50 % 
av heltid lediganslogs 18.10.2014. 
14 personer har ansökt till befatt-
ningen som närvårdare. Vård- och 
omsorgsnämnden anställde när-
vårdare Camilla Häggvik fr.o.m. 
1.12.2014 tillsvidare till befattningen 

som närvårdare 50 % av heltid på 
Annahemmet. Befattningen innebär 
treskiftesarbete.

Utökning av personalens befintliga 
befattningar har lediganslagits internt 
inom Korsnäs kommun 20.11.2014. 
Närvårdare Cenita Nygårdas är 
sedan tidigare anställd med 78,43 
% och får sin arbetstid som närvår-
dare på Annahemmet utökad till 
100 % fr.o.m. 1.12.2014 tillsvidare.  
Närvårdare och sjukskötare Linda 
Linvall jobbar sedan tidigare som 
sjukskötare 52,3 % av heltid. Hon 
får sin arbetstid utökad som närvår-
dare 28,43 % på Annahemmet fr.o.m. 
1.12.2014 tillsvidare, så att hennes 
arbetstid blir totalt 80,73 % av heltid. 
Befattningarna innebär treskiftesar-
bete.



12

KORSNÄSNytt
P

å
 g

å
n

g
 i
 K

o
r
s
n

ä
s
 

”Det var Skördefest på Åland och 
jag låg på ett loppisbord vackert 
sydd på ett halvfärdigt handarbete. 
Jag blev funnen av Ulrika och min 
framgångssaga började. Väl i Kors-
näs tog sig diakonissan an min situa-
tion och flinka damer i Korsbäck 
sydde mina vänner klara. Vi behövde 
ju vara tolv nallar för att kunna bli 
en almanacka! 

Efter att ha hamnat i ram och 
beundrats av många lottköpare fann 
jag min väg till Clas Westerholm, 
skolläraren som mött många barn 
under sin livsgärning. Se där hur 
livets väg kan ta en vändning även 
för en liten obetydlig nalle! Och lott-
köparna kommer att glädja många 
barn i Nordkorea med mat och medi-
ciner.”

Pysselcafé har inlett det nya året 
och jobbar vidare för att hjälpa orga-
nisationen Hana Donation i Nord-
korea. Tack vare att Mary Lillbåsk 

sponsorerar vårt material går alla 
influtna medel ända fram. De hjälper 
på olika sätt, förutom redan nämnda 
mat och mediciner, även med upp-
värmning och underhåll av byggna-
der. Barnen har förutom skor också 
försetts med anteckningsböcker för 
skolarbetet. Under vintern och våren 
överlever man i Nordkorea tack vare 
kimchi, en syrad kålrätt. Vår organi-
sation har köpt och distribuerat 3600 
kg kål och 2500 kg rädisor. Nu väntar 
vi med spänning på verksamhetsrap-
porten för 2014!

Om du vill vara med och stödja vårt 
arbete kan du besöka vårt bord på 
matmarknaderna i vår. På Baltikum-
vännernas soppdag finns vi också på 
plats. Redan imorgon på Alla hjär-
tans dag säljer vi trevliga presenter 
utanför Blomster. Du kan också köpa 
något gott till din vän! Välkommen!

Text: Ulrika Lindholm
Foto: Liliann Lolax

En nallesaga

Den lycklige vinnaren Clas Westerholm mottar nallealmanackan 
av Ulrika Lindholm.

Köp av mark 
för ny rink i 
Harrström 

Harrström ungdoms- och Hem-
bygdsförening r.f. har föreslagit att 
rinken flyttas söder om UF-lokalen 
när det blir aktuellt med att bygga 
en ny rink i Harrström. För att ta 
sig till den nuvarande rinken måste 
man i dagsläget gå via Strandvä-
gen eller över en privat gård.

Att placera rinken vid UF-lokalen 
skulle öka säkerheten för barnen 
eftersom de slipper gå ut på Strand-
vägen. Vid lokalen finns parkering 
och man kunde placera omklädnings-
rummet i lokalens bottenvåning. 
Ungdomsföreningen håller på och 
bygger en allaktivitetspark i direkt 
anknytning till lokalen. Genom att 
bygga rinken söder om UF-lokalen 
skulle dessa aktiviteter vara place-
rade på ett gemensamt ställe i byn. 

En standardrink, som byggs i de 
övriga byarna, har måtten 26x56m. 
En dylik rink ryms inte på detta 
område utan den behöver vara av 
en mindre modell förslagsvis ca. 
21x38m.

Kommunfullmäktige beslutade 
15.12.2014 enhälligt att av Anna-
Lisa Stoican köpa en del av fastig-
heten Källund 3:152, som är belägen 
söder om UF-lokalen i Harrström. 
Områdets storlek är ca 2411 m2 och 
priset är 4,50 euro/m2.

Markområdet strax söder om 
uf-lokalen i Harrström inköps för 
anläggande av ny hockeyrink i 
byn. 
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33 gånger har man korat Korsnäs mesta motionär. 
Valet görs av biblioteks-, kultur- och fritidssektionen. 

2014 blev Gun-Maj Eklund från Helenelund årets 
motionär. Hon fick utmärkelsen för att hon själv aktivt 
motionerar på fritiden. 

Hon har motionerat regelbundet i över tio års tid och 
gillar speciellt löpning. Gun-Maj har prövat på de tre 
olika Botniamotionsformerna på samma år dvs. Botnialö-
pet, Botniacyklingen och BotniaVasan. 

Löpningen kommer hon att fortsätta med 2-3 ggr/vecka 
i sällskap med vänner och bekanta.  Årets motionär pris-
belönades av Andelsbanken och sektionen.

Idrottsstipendier
Sektionen delade ut tre stipendier till idrottare som pre-

sterat fina resultat under sommaren. Felicia Åbacka fick 
stipendiet för sina FM-medaljer och två landslagsuppdrag 
i friidrott. Hung Huy Pham belönades för sin FM medalj 
i friidrott. Den tredje som fick ett stipendium var Viljam 
Grahn, som tog FSOM medalj i orientering.

Roger Lindholm 

Gun-Maj Eklund Korsnäs 
mesta motionär 2014

Årets motionär Gun-Maj Eklund uppvaktades av 
Jan-Erik Westerdahl från Andelsbanken och Roger 
Lindholm från Korsnäs kommun.

Naturpedagog Vesa Heinonen har upp-
nått pensionärsåldern och avtackades på 
en högtidlig fest vid Österbottens Museum 
den 30 januari. 

Vesa Heinonen har varit med och byggt 
upp verksamheten vid Terranova - Kvarkens 
naturcentrum - i Vasa. Han har också varit en 
flitig besökare och gäst i Korsnäs och med-
verkat i många olika natur- och historierela-
terade projekt i kommunen. Carita Nyström 
uppvaktade Vesa Heinonen med en dikt skri-
ven dagen till ära.

GOODBYE MR TERRANOVA!

Kan denna nyhet riktigt stämma
att Vesa ej längre på museet hör hemma!
Det sägs, att han skall pensioneras ju,
och vi har svårt att fatta, hur Terranova,
hans skapelse, skall känna sig just nu.

Guidernas guide, man honom kalla kan.
De, som på världsarvsöar följt hans spår 
och lotsats har, instämmer som en man:
Må gälla fyrresor eller jakt på labyrinter
i Vesas sällskap blir de som ett äventyr.

Han blandar jämt med självklar elegans
sin kunskap om naturen med vår historia.
Till våra frågor med spetsat öra lyssnar han,
en konst, utmärkande för skicklig pedagog.
Den extra tyngd åt undervisningen förlänar.

Ledfyr kallas den människa, som lyser
väg för andra och upplyser dem tillika.
Skäribon Vesa gör skäl för sådant namn
För havet är hans rätta element med strand
där vågor bryter, ryter, skummar, lugnar, vaggar.

Att livet är en labyrint står klart för honom.
Men hitta rätt i vindlingarna, kan nån gång
kännas svårt. Då får man ta sin inre kurs
och följa stigen vart den leder, det brukar
ordna sig - och så väl ock för dagens man. 

Nu väntar jag, och säkert fler med mig, 
att han får tid att memoarer skriva
Men mer ändå vi honom hjärtligt unnar
att åravis få njuta av sitt otium
i Kvarkens vida, vackra rum.

Mr Terranova går i pension
Foto: Erkki Salminen
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          Inget ärende är för litet! 
Företagsrådgivare Kjell Nydahl stöder korsnäsföretagen med 
verksamhetens utvecklingen samt hjälper med olika företagsproblem. 
 
Mottagning på kommungården (Strandvägen 4323, Korsnäs): 
torsdag 26.2 kl. 12-16 och torsdag 16.4 kl. 12-16
 
VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella!

Kjell Nydahl 

050 368 2686, 

kjell.nydahl@vasek.fi

VASEKs mottagning i Korsnäs

Följande bostäder är lediga att hyras i Korsnäs 
enligt situationen 6.2.2015.

KORSNÄS
2r+k+b+biltak i Bs Ab Rönngränd i Korsnäs Kby 
Storlek: 62,5 m2 
Hyra: 575,44 €/månad, vattenavgift 15€/pers/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer 
Lägenheten är ledig.

3r+k+bastu+biltak i Bs Ab Norrby i Korsnäs Kby 
Storlek: 75 m2 
Hyra: 531,88 €/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer 
Lägenheten är ledig. 

2r+kök+bastu+biltak i Bs Ab Norrby i Korsnäs Kby 
Storlek: 50 m2 
Hyra:375,34 €/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer 
Lägenheten är ledig.

3r+k+b i Bs Ab Villa Norrby i Korsnäs Kby 
Storlek: 78,5 m2 
Hyra: 651,67 €/månad, vattenavgift: 15,00 €/pers/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer 
Lägenheten är ledig.

3r+k+b i Bs Ab Norrbygränd i Korsnäs Kby 
Storlek: 78,5 m2 
Hyra 650,05 €/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer 
Lägenheten blir ledig 01.03.2015

KORSBÄCK
2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by, lokal 1 
Storlek: 63 m2 
Hyra: 435,37 €/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer 
Lägenheten är ledig. 

2r+k+b i Bs Ab Korsbäcken i Korsbäck by, lokal 2 
Storlek: 63 m2 
Hyra: 435,37 €/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer 
Lägenheten är ledig.

TAKLAX 
2r+k i Bs Ab Skolgärdet i Taklax by 
Storlek: 65 m2 
Hyra: 472,91 €/månad, vattenavg. 15,00€/pers/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer. 
Lägenheten är ledig.

2r+k+b i Bs Ab Skolgärdet i Taklax by 
Storlek: 62 m2 
Hyra: 451,27€/månad,vattenavg. 15,00€/pers/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer. 
Lägenheten är ledig.

3r+k+b i Taklax skola i Taklax by 
Storlek: 80 m2 
Hyra: 582,14€/månad, vattenavg. 10,00€/pers/månad 
Lägenheten är ledig.

HARRSTRÖM 
3r+k+b i Bs Ab Strömsbo i Harrström by 
Storlek: 76m2 
Hyra: 552,25 €/månad, vattenavg. 15,00€/pers/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer. 
Lägenheten är ledig.

MOLPE
3r+k+b i Bs Ab Gärdet i Molpe by 
Storlek: 77,5 m2 
Hyra: 569,63€/månad, vattenavgift: 15€/pers/månad 
Kostnader för direkt eluppvärmning tillkommer. 
Lägenheten är ledig.

2r+k+b i Bs Ab Skepparsvatron i Molpe by 
Storlek: 58 m2 
Hyra: 424,12€/månad, vattenavgift: 12€/pers/månad 
Lägenheten blir ledig 01.03.2015
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Marthas bok
Molpe Marthaförening, som under 2014 firade sitt 

åttioårsjubileum, utkom lagom till jul med Marthas 
bok. Med bilder och berättelser skildras föreningens 
verksamhet under åttio år. Detta är en historia som 
återspeglar de flesta marthaföreningar hur man i alla 
byar medverkat till samhällsutvecklingen före och 
efter kriget.  

Molpe Marthaförening är och har varit en aktiv fören-
ing en drivkraft som påverkat hela byn. Bortsett från den 
traditionella verksamheten med möten och deltagande 
i förbundets verksamhet, har föreningen anskaffat väv-
stolar, vedkap och mattbrygga. Marthagården har varit 
i föreningens ägo i sjut-
tiofem år.  Genom flitigt 
samarbete med andra för-
eningar har man påverkat 
och genomfört olika pro-
jekt som simstranden och 
vägbelysningen. 

Marthaföreningens his-
toria är hela byns historia.

Boken finns att köpas 
på Molpeboden, Andels-
banken sam Korsnäs 
bibliotek.

Siv HögnäsMolpe bykyrka har fått tilläggsisolering, ny brädfod-
ring och restaurerade fönster.

Jan-Henrik Häggdahl, Anna-Mi 
Björkqvist och Martin Palmqvist 
har organiserat en sångafton till 
förmån för Molpe bykyrka.

Sångafton för Molpe bykyrka
Det senaste året har Molpe bykyrka fått en välför-

tjänt ansiktslyftning. 
Verksamheten inom Molpe bönehusförening och bykyr-

kan är varierande. Under året håller Korsnäs församling 
gudstjänster, symöten, andaktsstunder och jordfästningar. 
Bykyrkan är även öppen för dop och vigslar vid behov. 
För barnen i lågstadieåldern ordnas juniorverksamhet i 
flera grupper.   

Senaste vinter installerades två luftvärmepumpar för att 
minska uppvärmningskostnaderna. Våren 2014 inleddes 
renoveringsarbetena med tilläggsisolering av ytterväg-
garna, restaurering av fönstren samt ny brädfodring, som 
målats röd. Som huvudentreprenör har Björn Byggare 
fungerat, medan Bönehusföreningens medlemmar har 
ställt upp talko med diverse uppgifter. 

Totalkostnaden för renoveringsprojektet, som fortsätter 
i år, är ca 50.000 euro. En del av summan har erhållits 
genom bidrag och lån från Molpe skifteslag. En återkom-
mande verksamhet, som bidrar till att stärka föreningens 
kassa, är den årliga gåvoauktionen i november. Frivilliga 
bidrag emottas fortsättningsvis. 

Sångafton i Molpe
För att säkerställa att renoveringen kan föras i hamn 

tänker styrelsen för bönehusföreningen ordna en sång-
afton till förmån för bykyrkan. Söndagen den 8 mars 
har man samlat byns främsta förmågor till en gemytlig 
tillställning med mycket sång och musik i Molpe skola. 
Bland de uppträdande kan nämnas Linda Backgren-Holm 
och Kaj Holm, Heidi Blomqvist, Jasmine Nedergård, Leif 
Enberg, Gun Korsbäck, Jan-Ola Granholm, Priscilla och 
Say Reh samt Molpe skolas elever m.fl. Församlingens 
kyrkoherde Guy Kronqvist håller andakt.

- Intäkterna kommer oavkortat att gå till bykyrkans 
renoveringsprojekt, hälsar viceordförande Martin Palm-
qvist, sekreterare Anna-Mi Björkqvist och Jan-Henrik 
Häggdahl, som hållit i trådarna för konserten.

- Köp gärna biljett på förhand. De säljs i byns butiker 
och servicepunkter, informerar arrangörerna.



16

KORSNÄSNytt

Sportlovsprogram i Korsnäs       20.2-1.3.2015
Fredag 20.2

MINI ENCOUNTER 
LAN- party i Bygdegården 20-22.2. Vi öppnar evene-
manget kl. 16.00 på fredag och stänger av strömmen 
klockan 12.00 på söndag. 
Inträde kostar 15€ och 5€ för de som endast kommer och 
ser på. Håll koll på facebooksidan The Encounter för infor-
mation om var och när du kan anmäla dig. 
Har du frågor kan du skicka mail till info@theencounter.
nu eller ta kontakt med Kristoffer Nykopp. Detta är en 
nykter tillställning. 

ÖPPET HUS på Korsnäsgården kl. 18-22. Arr: Korsnäs 
uf&bf

ÖPPET HUS på Fias Inn kl. 18.30-23.00. Arr: Molpe uf

Lördag 21.2
BOXERCISE i Korsnäs skola kl. 12-13.
Ledare: Linda Rosbäck. Avgift: 4€ Om man hyr 
handskar och/eller mitsar 5€ (deltagaravgift och utrust-
ning). Anmäl senast 20.2 till Linda på tel. 0440708781, 
helst via sms.

MOLPEMÄSTERSKAPEN I PIDRO arrange-
ras för 5:e gången lördag 21.2 kl. 12.00 – 17.30 på Restaur-
ang Strand-Mölle. Max 10 lag. Anmälningarna görs åt 
Jonas Lindholm jonas.h.lindholm@gmail.com / 040-751 
2958 eller Sebastian Granqvist sebastian.granqvist@wart-
s i l a . com / 050-349 0976 så fort som möjligt, dock senast 

15.2 eller tills vi nått maxantalet 10 lag. 
Alltså först till kvarn! Anmälnings-

avgift 10€/lag. Man anmäler sig 
i 2-manna lag. Vinnarna får 
den åtråvärda “pidropokalen” 

samt fina priser. 

MATMARKNAD i Korsnäsgården kl. 11-14. Arr. Mat-
hantverkarna i Korsnäs

ÖPPET HUS på Fias Inn kl. 18.30-23.00. Arr: Molpe uf

Söndag 22.2
ÖPPET HUS på Korsnäsgården kl. 18-21. Arr: Korsnäs 
uf&bf

Måndag 23.2
SLALOMRESA till Parra i Teuva. Resan kostar 20 € 
i vilket bussresa och liftkort ingår. Hyra för slalomskidor, 
blades eller snowboard kostar 15 €. Hjälm är gratis. Avgif-
terna samlar vi upp i bussen. Resan är gemensam med 
Malax kommun. 

Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och eventuellt 
pengar ifall du vill köpa något från kafeterian. Är man 
yngre än 8 år bör man ha en förälder med. Resan är rökfri.

Anmäl dig senast onsdag 18.2 till Malax kommun tel. 
06-3477 111. När du anmäler dig vill vi veta namn, adress, 
telefon, födelsetid och om du skall hyra skidor, snowboard 
eller blades. De som hyr meddelar också längd, vikt och 
skonummer. Under resan kan man få tag på fritidssekrete-
raren på tfn 050 3738 346.

Tidtabell: 
Molpe vägskäl  kl. 9.45 
Korsbäck  kl. 9.55 
Bjurbäck  kl. 10.00 
Taklax skola  kl. 10.05 
Korsnäs kommungård  kl. 10.20 
Harrström TB  kl. 10.25 
Parra  ca. kl. 11.15
Vi startar hem från Parra kl. 16.30.
OBS! Avboka senast 48 timmar före avresa. Vid oanmäld 
frånvaro debiteras 10 €.  
Arr. Korsnäs kommun och Malax kommun. 

Tisdag 24.2
ÖPPET HUS i Harrström uf kl. 18-21. Arr: Harrström 
uf&hf

Onsdag 25.2
Kom med på en 

IDROTTSDAG till 
Kuortane idrottsinstitut. 
Det finns möjlighet att 
prova på klätterväggen 
(12 m hög), inomhushallen 
för olika spel och friidrott, 
bowling och skrinna i ishal-
len. Dessutom blir det en 
god lunch från stående 
bord!
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Resans pris (inkl. bussresa): Klättervägg (1 h), inomhushall 
(1 h), bowling (1 h) , lunch stående bord
vuxna 33 €,  barn 4-14 år 25 €, u 4 år gratis 

Anmälan senast 16.2 till Roger Lindholm 044-2000081 
eller roger.lindholm@korsnas.fi
Bussen kör enligt följande:
Helenelund  kl.06.50
 genom Harrström kl.06.55
Taklax skola             kl.07.10
genom kyrkbyn        kl.07.20
Korsbäck                 kl.07.30
Molpe skola             kl.07.45
Hemfärd ca             kl.15.30 

CIRKELTRÄNING på Hälsosmedjan för ungdomar 
kl. 18-19 (Observera tiden!) Gratis för ungdomar i högsta-
die- och gymnasieåldern.

CIRKELTRÄNING på Hälsosmedjan för vuxna kl. 
19-20. Kondis/Core. Pulshöjande cirkelträning med fokus 
på mage/rygg. Pris: 6 €, ingen förhandsanmälan behövs.

ÖPPET HUS på Korsnäsgården kl. 18-21. Arr: Korsnäs 
uf&bf

KLUBBTÄVLING PÅ SKIDOR (fri stil) kl.18.30 
på Waterloo. Arr: IF Fyren

Torsdag 26.2
SIMHALLSRESA 
till Närpes simhall. Bussen 
avgår från Andelsbanken 
i Molpe kl. 16.45, .Korsnäs 
kommungård 17.00, Taklax 
skola 17.20 och Harrström 
TB 17.30. Efter simningen 
åker vi till Pizzeria Casa 
och äter pizza. Avgift: 3 € 
för bussen + simavgift och 
pizza.

Fredag 27.2
SPORTLOVSDISCO i Korsnäsgården för åk 5-7 kl. 
19-23. Sky Disco är kvällens discjockey. Åk 5-7 från Malax 
är också inbjudna och Malax ordnar gratis buss som kör 
förbi Molpe. Kl. 18.50 kan Molpeborna stiga på vid buss-
hållsplatsen. Inträde 2 euro. Försäljning av bål, popcorn 
mm. Ungdomsgruppen ordnar också lekar.
Arr. Ungdomsgruppen i samarbete med Korsnäs Fritid och 
Korsnäs uf&bf

Hoppborgslandet HOPSIS kommer till Korsnäsgården 
kl. 11-16.
Flera olika attraktioner för barn i åldrarna 3-12 år. Inträde: 
8€/barn (gäller hela dagen) Kiosk med bl.a hotdog att 
köpas.  

ÖPPET HUS i Harrström uf kl. 18-22. Arr: Harrström 
uf&hf

Lördag 28.2
SVAMPODLINGSKURS
Lördag 28.2 kl. 10-12 vid gruvan (Gruvvägen 12) Korsnäs
Gör din egen svampodling av traditionell ostronskivling, 
rosa ostronskivling eller blå ostronskivling. Man kan 
också bara komma och köpa odlingskit för sin hemmaod-
ling mellan kl. 10-12. 
Anmälningar: Helena Höglund-Rusk 
tel. 050-5910049  helena@mathantverk.fi
Arr. Mathantverkarna 
BOXERCISE i Korsnäs skola kl. 12-13.
Ledare: Linda Rosbäck. Avgift: 4€ Om 
man hyr handskar och/eller mitsar 
5€ (deltagaravgift och utrustning). 
Anmäl senast 20.2 till Linda på tel. 
0440708781, helst via sms.

PETALAX PILKEN 
Scoutkåren och övriga intresserade deltar i Petalax pilken.
Avfärd kl.08.45 från församlingshemmet i Korsnäs till 
Öjna med buss.
Scoutkåren ordnar med utrustning. Varma kläder på!
Anmälan till Sture 0500662917 eller Jan-Ola 0503696011. 
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Korsnäs företagare rf - grafisk profil.    Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

Färgerna symboliserar natur och hav. Pilarna symboliserar olika näringar som 
sammanstrålar och utgör byggstenar för en framtid i bygden.

Bästa företagare!

LITE HISTORIA
Korsnäs företagare r.f. har nu verkat i 7 år och förening-

ens strävan har varit att företräda företagarna gentemot 
kommun och myndigheter samt befrämja företagarnas 
behov av information och hjälp med sökande av de stöd och 
tjänster som står till buds. Korsnäs Företagare r.f. är under-
organisation till Kust-Österbottens företagare som i sin tur 
är underorganisation till Företagarna i Finland. Den som 
betalar medlemsavgift till Kust-Österbottens företagare är 
också medlem i Korsnäs Företagare r.f. Medlemskapet berät-
tigar till en gedigen informations- och sakkunskapsbas som 
medlemmarna vid behov kan ta del av – t.ex. juridisk och 
ekonomisk rådgivning. Kurser och seminarier ingår också i 
utbudet till medlemmarna. 

Korsnäs Företagares lokala insatser har bestått av stad-
geenliga höst-och vårmöten med bl.a. föreläsningar av 
inbjudna gäster samt informationstillfällen, företagsbesök, 
grillkvällar och andra sociala aktiviteter.
 

SENASTE STORA AKTIVITETEN
De två senaste åren har projektet ”Korsnäs i framtiden” – 

initierat av Korsnäs Företagare och Korsnäs kommun - stått 
för en enorm mängd av informations-, föreläsnings- och 
seminarietillfällen samt tillsammans med projektet ”Lokalt 
center för Mathantverk” gjort Korsnäs som kommun och 
”Företagarcafe Korsnäs” väldigt ”synligt” på ett flertal mark-
nadstillfällen (Konstens Natt, Slättens mystik m.m) samt 
mässor. Under år 2014 har Korsnäs synlighet i press och 
annan media varit väldigt märkbar. 

Nu är projekten ”Korsnäs i framtiden” och ”Lokalt center 
för Mathantverk” slut men Korsnäs företagare har beslutat 
fortsätta med några av aktiviteterna som utkristalliserat sig 
aktiverande och engagerande för företagarna i Korsnäs. 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR 2015
Under namnet ”Företagarcafe i Korsnäs” kommer fören-

ingen att upprätthålla en websida där alla företag i Korsnäs 
finns noterade branschvis. Det skall vara lätt för alla – såväl 

Korsnäsbor som ”utbyss” – att hitta den tjänst eller företag 
som personer behöver få kontakt med. Företagarna bör 
kontrollera om deras företag finns med på websidan och be 
oss korrigera eller komplettera de uppgifter som redan finns. 
Sök på sidan www.foretagarcafe.fi eller genom en länk på 
Korsnäs kommuns hemsida. 

Under namnet ”Företagarcafe i Korsnäs” kommer också 
föreningen att medverka i mässor och  marknader samt 
arrangera ett visst antal företagsbesök både utanför och 
inom kommun. Namnet ”Företagarcafe i Korsnäs” skall 
påminna om en intressant aktivitet för företagare i Korsnäs 
och för utomstående att något är på gång i Korsnäs. 

Dessutom har styrelsen beslutat om ett visst antal kon-
takter till nya företagare samt att uppmärksamma nya före-
tagare på lämpligt sätt. 

Medlemsanskaffning är också en viktig del av styrelsens 
målsättningar år 2015. Att bli medlem i föreningen skall inte 
medföra en oöverkomlig avgift och styrelsen funderar nu på 
hur medlemsavgiften skall kunna sättas på en rimlig nivå 
som passar alla företag och företagare i Korsnäs och som 
samtidigt beaktar företagets eller företagarens behov av 
tjänster.     

VISIONER
Vår vision är att alla företagare i Korsnäs – oberoende 

av bransch – skall känna sig hemma i föreningen! Alla före-
tagare skall känna sig välkomna till de informations-, och 
skolningstillfällen samt företagsbesök som vi ordnar. Ifall en 
företagare – gammal som ny – inte vet vart hen skall vända 
sig när de behöver råd beträffande investeringar, finansie-
ring och bidrag, skattefrågor m.m. så kan hen vända sig till 
någon av styrelsemedlemmarna och vi skall försöka ”lotsa” 
Er vidare. 

Föreningens styrelse består år 2015 av Jan-Erik Ravals 
(ordf.) Marcus Nordmyr (viceordf.) Katarina Westerlund 
(sekr.), Johan Östling (kassör) samt Mirza Hodzic, Petra 
Sundholm, Agneta Vesterback (ny) och Göran Östberg (ny).  

Tillsammans skall vi hålla företagarandan i Korsnäs 
levande!

Styrelsen
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          Företagarbesök till   
 
                På inbjudan av Leif Österroos
          (f.d. Korsnäsbo), Senior Advisor DMFS,
        erbjuds besök till Wärtsilä fabriker Vasa 
     Torsdagen den 19 mars 2015  kl. 18.00.  
 
    Är Du intresserad, anmäl Dig senast 4.3.2015
           till Jan-Erik Ravals   tel:050-3853039
               eller  e-mail jeravals@gmail.com.
           Begränsat antal platser, företagare och 
              potentiella företagare prioriteras
                      Avgift för busstransport

  

KORSNÄS
På gång i

Traditionell soppdag på 
fastlagssöndagen 15.2.2015

 
vid dagis i Harrström
kl. 11:30-14:30 

Lotteri

Alla hjärtligt välkomna
  

arr: Harrström ungdoms- och 
hembygdsförening r.f.

Träffpunkt Spiron informerar... 
Verksamhet på Korsnäsgården varannan fredag kl. 10-14 

 
13.2 Återvinning  
 - vi tillverkar eget papper till påskkorten 

27.2 Sömnskola 
 - föreläsning och diskussion 

13.3 Återvinning 
 - vi tillverkar eget lim till påskkorten 

27.3 Sömnskola 
 - föreläsning och diskussion 
 

Välkomna alla vuxna daglediga! 
 
Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf.  
 

SVAMPODLINGSKURS
Lördag 28.2 kl. 10-12 vid gruvan 

(Gruvvägen 12) Korsnäs

Gör din egen svampodling av traditio-
nell ostronskivling, rosa ostronskivling 
eller blå ostronskivling. Man kan också 
bara komma och köpa odlingskit för 
sin hemmaodling mellan kl. 10-12. 

Anmälningar: Helena Höglund-Rusk
tfn 050-5910049
helena@mathantverk.fi
Arr. Mathantverkarna
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MISSA INTE DETTA!

Offras lokalutveckling på 
myndigheternas altare?

En diskussion med europaparlamentariker 
Nils Torvalds och SFP:s riksdagskandidater.

Söndagen den 29 mars kl 17.00 på 
Korsnäsgården. Vi börjar med kaffe och 

mingel. Debatt från kl 17:30. 

VÄLKOMNA!

           Sfp i Korsnäs r.f. 
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BALTIKUMVÄNNERNA INFORMERAR

Söndagen den 29 mars 2015
i församlingshemmet i Korsnäs

12.00 – 14.00 soppförsäljning
14.00 årsmöte med stadgeenliga ärenden

Sångafton 
till förmån för Molpe bykyrka

söndag 8 mars kl. 14.00
Program:  sång o musik, allsång, andakt med  
 Guy Kronqvist, servering
Plats: Molpe skola
Artister: Linda Backgren och Kaj Holm,   
 Christer Backgren, Heidi Blomqvist,
  Jasmine Nedergård, Leif Enberg, 
 Priscilla o Say Reh, Gun Korsbäck,  
 Jan-Ola Granholm, Molpe skolas  
 elever
Inträde: 10 €
Förköp av biljetter vid: Andelsbanken, Molpe-
boden, Car-Ax, Gretel Bergfolk, Strand-Mölle

Välkommen!

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
bjuder in allmänheten till 
vårmöte vid Korsnäs skola

12.3 kl. 19.00
Stadgeenliga ärenden.

 Kaffeservering.
Välkommen!

Harrström ungdoms- och hembygdsförening 
håller 

årsmöte 
den 22 mars 2015 kl. 14.00 på UF-lokalen. 

Alla välkomna. Kaffeservering. 
Styrelsen

Sammanträden

 

KLÄDINSAMLING, LOPPIS 
 

vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 
 

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, 
sängkläder, gardiner, mattor, husgeråd mm. 

 

tas emot  TISDAGAR  kl. 13.00–18.00   
fr.o.m. tis. 17.2. t.o.m. tis. 21.4.2015. 

OBS!!!  Inte böcker, filmer och möbler. 
 

Insamlingen av glasögon och solglasögon 
fortsätter. 

 
 

KOM OCH FYNDA: Här finns det mesta! 
 

Baltikumvännerna r.f.  
                    

Korsnäs hembygdsförening rf

Årsmöte 
torsdag 26.2 kl. 18.30 i Andelsbankens klubblokal. 
Susanne Lagus är kvällens gäst och informerar om 

projektet Digihem. 
Servering! 
Välkomna!
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Österbottniska lustresor 
Måndag 9 mars kl 19 i biblio-
teket berättar Bertel Nygård 
och Mikael Herrgård visar 
bilder från sina österbott-
niska resor ur boken Öst-
erbottniska lustresor.  Även 
Korsnäs finns med på turen!

Konstrundan, öppna ateljeer 

Konstnär, hantverkare, formgivare - ansök till 
Konstrundan och delta i årets största ateljé-evene-
mang, ansökningstid 21.1.-22.2. 2015
www.konstrundan.fi

Sportlovet
Bokbussen kör enligt tidtabell. Dock faller skoltu-
ren till Taklax skola måndag bort. 
Tidtabellen finns på http://www.korsnas.fi/biblio-
tek-kultur-fritid/bibliotek/bokbussen/
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Utställningar i biblioteket
Invisible Cities = Osynliga städer, målningar av 
Vasiliki Kappa och filmen Take a trip av Christos 
Karakasis visas till 19.2.

Fredagen den 20 februari kl 19  
”Bilder ur mitt liv” vernissage för Carita 
Nyströms jubileumsutställning med nya och äldre 
teckningar, bland annat porträtt.  Siv Ågren och 
Jeanette Edfelt uppträder med sång. Överrask-
ningsgäster! 
Utställningen visas hela mars

April
Målningar av David Still, Vasa

Wasa teater på turné! 

Biblioteket onsdag 25 februari kl 19

DEN DÄR FJÄRDE

Av Benny Haag, regi Ann-Luise Bertell
En rak och sorglig berättelse om vad som händer 
i en familj då någon får cancer. Det är en pjäs för 
alla som har upplevt eller kommer att uppleva 
sorg.
WT rekommenderar pjäsen för gymnasister och 
äldre. Speltid 45 min.
I rollen Carl Alm (känd som Carl Haglund i ”Fol-
kets Dagblad”, cirkusdirektören i ”Hamlet sa det 
vackrare”)
Biljetter 5 euro vid dörren.

Välkommen att låna e-böcker!
Elib har förnyats

E-bokstjänsten elib finns 
nu på adressen
http://vasa.elib.se.

För att låna behöver du ett lånekort och en pin-
kod. På Elibs sida finns utförligare instruktioner. 
Du kan låna en bok per vecka.

Några förändringar i tjänsten:
• Du har en egen bokhylla där du ser dina lån.
• Du kan läsa en del böcker online, dvs. upp-

kopplad mot nätet utan att ladda ner ett läsar-
program.

• Du kan nu lyssna på e-ljudböcker i din surf-
platta eller smarttelefon.

I den nya Elib-samlingen finns i nuläget ca 12000 
böcker, varav ca 1600 är ljudböcker. Tjänsten är 
gemensam för Fredrikabiblioteken och Vasa stads-
bibliotek.
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Inträde 15,-
Öl-servering

 KORSNÄS BUF

på lokalin lördag 14.2 
kl. 21.00 - 02.00

VÄÄLKUMI!
Kom och fira alla blues hjärtans dag 

med BB Brothers 
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på Korsnäsgården lördag 21.2 kl. 11-14

Platshyra 10€ (bord ingår)
Kampanjplatser 20€ (bord ingår)

Bokningar till: helena@mathantverk.fi 
eller 050-59100 49

MATMARKNAD 

Arr. Mathantverkarna i Korsnäs

30 ägg - 4 €

grönsaker

fisk i alla former

nötter, frön, frukter
o rotsakschips

syltgrisar, bullar 
och kakor

bröd

Närodlad tomat, 
gurka och sallad

Kom och träffa

vid Matmarknaden 
i Korsnäsgården 

21 februari kl 11-14

Fisk l kött l ägg l grönsaker l bröd l bakverk 
l lokalproducerat mjöl l mathantverk
Smakprov på olika produkter!
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IF Fyren + KPO
IF Fyren har valts till KPO:s supportersällskap för 2015. Handelslaget betalar 4% av alla 
bonusinköp som görs av IF Fyrens registrerade supportrar. Denna bonus som föreningen får är 
extrabonus, din egen bonus bibehålls i sin helhet. Det här är en mycket viktig inkomstkälla för 
föreningen och kräver endast en liten insats av er, så vi hoppas ni registrerar er och stöder IF 
Fyren. Anvisningar hur man går till väga för att registrera sig ses nedan. Tack på förhand. 

IF Fyren

Kom med och bli Supporter!
Handelslaget KPO och din idrottsförening har avtalat om Supportersamarbete, i vilket också du som är huvudmedlem 
i ägarkundshushållet kan delta. Idén är den, att Handelslaget KPO betalar stöd till idrottsföreningen i proportion till 
hur mycket Bonus som under en viss tidsperiod betalas till dem som anmält sig som Supportrar. Supporterverksam-
heten minskar inte den Bonus som betalas ut till dig – du får den i helt normal ordning. Anmäl dig på Oma S-kanava 
Agera nu!

Du kan logga in på Oma S-kanava på två sätt:

Gör så här:

1. Gå på Oma S-kanava till fliken Bonus och inköp.

2. Välj i sidomenyn Anmäla sig som Supporter.

3. Välj av sammanslutningarna/föreningarna på listan 
den, vars stöd du som Supporter vill öka. Uppdatera 
samtidigt dina kontaktuppgifter

4. Klicka på Uppdatera uppgifterna.

☞

A) Via S-kanava med din S-kod:

1. Gå till S-kanavas ingångssida (S-kanava.fi).
Logga in på Oma S-kanava.

B) Via S-Bankens webbank:

1. Gå till S-Bankens webbplats S-Banken.fi.

2. Logga in på webbanken med S-Bankens bankkoder.

2. Du behöver din personliga S-kod för att kunna logga
in. Om du inte redan har en S-kod, kan du skapa den
genom att klicka på: Registrera dig som användare.
För att kunna registrera dig behöver du bankkoder. 3. Välj på navigationen Oma S-kanava.

4. Välj på sidan som öppnas alternativet
JA – Gå till Oma S-kanava.

☞
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Vilja och handlingskraft

KORSNÄS 4 H 
ÅRSMÖTE

Korsnäs 4H håller årsmöte onsdagen den 18.3. 
kl.18.30 på församlingshemmet i Korsnäs. Stadge-

enliga ärenden. Servering. Välkomna!
Styrelsen för Korsnäs 4H.

85-ÅRS JUBILEUM
Korsnäs 4H firar 85 år i år. Har du bilder eller 

annat material, vänligen kontakta Petra Sundholm 
eller Katarina Westerlund.

MIXKLUBBEN 
Mixklubben har startat, men det går ännu att 

komma med! 
4 ggr. kvar=15€ eller 5 €/gång.

TJEJGRUPPEN
TJEJGRUPPEN för åk 6-9 varannan tisdag kl. 18.30 

under tiden 3.2-12.5 på Korsnäsgården i ung-
domsrummet. Välkommen!

4
 H

Mån 16.2 Första Hjälpen
kl. 18.00 Församlingshemmet
Röda Korsets Första Hjälp kommer och 
tränar Första Hjälp med oss. Inom- och 
utomhus. Obligatorisk närvaro! Trangia och 
stormlykta.

Lör 28.2 Petalax Pilken
kl. 08.45 Avfärd från församlingshemmet till 
Öjna med buss. Vi deltar i Petalax Pilken. 
Scoutkåren betalar deltagaravgiften samt 
ordnar med utrustningen. Varma kläder på!

Mån 2.3 Karta och kompass
kl. 18.00 Församlingshemmet. Karta och 
kompass.

Lör-Sön 14-15.3   HAJK TILL HALSÖN 
OCH SCOUTSTUGAN. Mera info senare.
 
Fre 20.3 Kvällsslalom
kl. 17.00 Avfärd från församlingshemmet till 
Parra på kvällsslalom.Ta matsäck med! Mera 
info senare.

Sön 29.3 Ungdomsgudstjänst och  
   SCOUTDUBBNING!
kl. 10.30 Samling i församlingshemmet. 

Fre 10.4 Bowlingkväll
kl. 17.30 Avfärd från församlingshemmet till 
Närpes. Scoutkåren betalar avgiften.

Mån 13.4 Cykelorientering
kl. 18.00 Start vid församlingshemmet. Hjälm 
på!
 
Mån 20.4 Scoutavslutning!
kl. 18.00 

KOM ALLTID SCOUTKLÄDD VID ALLA 
TRÄFFAR!

VID FRÅGOR RING STURE 0500-662917

SCOUTPROGRAM VÅREN 2015
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Korsnäs församling
Karasamling fredagen den 13 februari kl 19. 
Sture Södergran berättar bl a om upplevelser 
i samband med hjälpsändningar. 
Lars Nisula är gäst fredagen den 13 mars.

Silvergruppen som samlas torsdagen den 19 
februari kl 13 har Frank Isaksson som gäst. 
Han sjunger och berättar om ett besök i 
Indien. Sånggruppen Silver Sisters medver-
kar.  
Vid samlingen torsdagen den 19 mars med-
verkar Carina Blom från Folkhälsan. Hon 
har som tema Matglädje på äldre dar.

Fredagscafé för kvinnor i alla åldrar freda-
gen den 20 februari kl 18.30. Sjukskötare 
Linda Tammelin från Kvevlax är kvällens 
gäst. Hon är född i Thailand och bodde där 
till 13-årsåldern med sina föräldrar som var 
missionärer. Hon är 33 år, gift och har två 
barn som är sex och nio år. Hon har upplevt 
perioder av utmattningssyndrom men har en 
ljus livssyn, är positiv och utåtriktad. Projekt-
kören, Gun Korsbäck-Orre och Deseré Gran-
holm medverkar.
Diakonissan Siv Hellman från Kristinestad är 
gäst fredagen den 20 mars.

Vänstugan är öppen varannan tisdag kl 
13-15 (17 februari, 3 mars, 17 mars). Fri 
samvaro, kaffeservering och lite program. 
Stina Österbro som är gäst den 3 mars berät-
tar om hur det är att vara funktionshindrad.

Speciella målgrupper

Vi har också samlingar för speciella målgrup-
per, t.ex.:

Den som fyller eller har fyllt 70 eller 75 år 
i år bjuder vi till högmässan i kyrkan den 1 
mars kl. 11.00 och efter det på kaffe, tårta 
och program i församlingshemmet. Också 
livskamraten eller någon annan anhörig är 
välkommen med.

En sorgegrupp kommer att starta onsdag 
18 februari kl. 18.00 i församlingshemmet. 
Speciellt inbjuds de som mist sin livskam-
rat i år eller i fjol, men också andra som vill 
arbeta med en sorg är välkommen med. Det 
blir fyra samlingar plus en festligare avslut-
ning.

Församlingen informerar också

Via annonsering i Kyrkpressen. Korsnäs 
hittas under Närpes prosteri på annonssi-
dan.

Via vår hemsida forsamlingen.korsnas.fi

Via vår Facebooksida. Skriv Korsnäs försam-
ling i Facebooks sökruta. Där publicerar vi 
korta blänkare och någon bild nu och då.

Till följande samlingar i församlingshemmet är alla intresserade välkomna:
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Landsbygdsriksdagen 2015
i Pedersöre, Österbotten 

Vi vill, vi kan, vi vågar!

Nu behövs en kursändring

 28–29 mars

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som hålls 
28-29.3.2015 i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre, 
gästas bl.a. av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas 
(HSSL:s) ordförande Staffan Nilsson. I Bjuråker utanför 
Hudiksvall är Nilsson bonden som har 30 mjölkkor, i Brys-
sel är han makthavaren som möter regeringschefer, EU-
kommissionärer och inflytelserika samhällsorganisationer på 
daglig basis.

Tidpunkten för vår finlandssvenska Landsbygdsriksdag infal-
ler ju tre veckor före riksdagsvalet, vilket även ger en möj-
lighet att framföra landsbygdens åsikter till de kommande 
beslutsfattarna på nationell nivå. Framförallt gäller det att 
påverka regeringsprogrammet som skall förhandlas fram 
efter valet. På Landsbygdsriksdagen hålls även en paneldis-
kussion med representanter från olika partier.

Landsbygdsriksdagens teman kommer att bygga på de 
motioner som kommer in. Motionerna behandlas i grupper. 
Landsbygdsriksdagen har också ett sprudlande kulturpro-
gram och möjlighet att visa upp projekt, produkter och 
idéer. Anmäl er och lämna in motioner via Landsbygdsriks-
dagens hemsida, http://landsbygdsriksdagen.webbhuset.fi.

Välkommen till Sursik i Pedersöre 28-29 mars 2015!

Svensk Byaservice Aktion Österbotten rf

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre

Fjolårets insamling för Gemen-
samt Ansvar (GA) gav ett mycket 
gott resultat i Korsnäs. Försam-
lingen placerade sig på fjortonde 
plats av de femtio bästa i hela 
landet. I Borgå stift hade Tammer-
fors svenska församling det bästa 
resultatet med 4,92 euro/medlem 
och Korsnäs det näst bästa med 
3,88 euro/medlem. Ett stort TACK 
till alla som på olika sätt deltog i 
insamlingen!

  Årets insamlingskampanj inleddes 
den första februari och pågår under 
våren. I Kyrkpressen nr 5 ingick en 
bilaga med utförlig information om 
kampanjen. Årets insamlingsändamål 
i Finland är nätverket Helhjärtat som 
hjälper dem som är ensamma, sjuka 
eller har ekonomiska problem eller 
av andra orsaker hamnat i en svår 
livssituation. I Haiti hjälper GA 
barnen med skolgången. Trygga 
och miljövänliga skolor kommer att 

byggas. De är planerade så att de ska 
hålla mot jordbävningar och orka-
ner. Hjälpen förs fram av Kyrkans 
Utlandshjälp.

   Insamlingen i Korsnäs kommer 
att liksom tidigare år genomföras 
på olika sätt. Hemmen kommer 
att besökas av personer med 
insamlingslistor eller sparbössor. 
Finns det någon som kan tänka sig 
att hjälpa till på det sättet är det bara 
att ta kontakt med insamlingsledaren 
Ebba Carling, tfn 0444101825.

  Söndagen den 22 februari kl  
12-14 serveras en sopplunch  (tre 
olika slags soppor, efterrätt och 
kaffe) i församlingshemmet. Det blir 
också snabblotteri och försäljning av 
kort mm till förmån för insamlingen.

Insamlingen GEMENSAMT ANSVAR Ortodoxa kyrkans 
nya biskop från 
Harrström

Arkimandriten Elia (Matti Wall-
gren) biskopvigdes och installera-
des som biskop för Uleåborgs stift 
söndagen den 11 januari 2015. 

Metropolit Elia var tidigare kyr-
koherde i Vasa ortodoxa församling. 
Han är klasslärare och teolog till 
utbildningen. Han är bosatt i Harr-
ström och kommer att pendla till 
arbetet i Uleåborgs stift.

Finlands ortodoxa kyrka är indelad 
i tre stift, varav Uleåborgs stift är det 
yngsta. Det grundades 1980.
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Är du medlem i Folkhälsan? 
Som medlem får du Tidningen Folkhälsan hem i din 
egen postlåda sex gånger per år. Tidningen innehål-
ler intressanta artiklar kring hälsofrågor, djupgående 
intervjuer med personer inom branschen och infor-
mation om aktuella händelser och frågor i Folkhäl-
san. 
Vi erbjuder även våra medlemmar billigare avgift 
gällande transport till och från simskolan.  Du kan 
enkelt skriva in dig som medlem i folkhälsan via 
hemsidan www.folkhalsan.fi/korsnas. Klicka sedan 
på länken blankett för nya medlemmar. Medlems-
avgiften är 13 euro per år. Tack för att du vill vara 
medlem!

Motionskampanj våren 2015
Folkhälsan erbjuder två motionskampanjer under året. Vårens kampanj är en tre månader lång tradi-
tionell motionskampanj och den är öppen för alla. Motionskampanjen för våren 2015 går under namnet 
motionera dig till södern.

Motionskampanjen startar 1.2 och avslutas 30.4.
Den här kampanjen, som har sitt ursprung i Åboland, är öppen för alla i hela Svenskfinland. Man fyller 
i motionskort och får en poäng för trettio minuter motion. Om man motionerar exempelvis en timme 
per dag får man två poäng. Alla olika motionsformer ger likvärdiga poäng, huvudsaken är att man blir 
lite andfådd. Motionskort finns utplacerade på butiker och banker runtom i kommunen. Man kan också 
skriva ut motionskortet via folkhälsans hemsida, eller klippa ut motionskortet ur denna tidning.

 

SAKTA NER - SKYLTAR
Folkhälsan i Korsnäs säljer 
reflekterande trafikskyltar. 
Måtten på skylten är 40 x 50 
cm. Skylten är gjord av plast.
Pris: 43 € + porto.

Är du intresserad?
Skicka din beställ-
ning till vår e-postadress 
folkhalsan.i.korsnas@gmail.com eller ring Anette 
Bjurbäck kvällstid 050-3562823.
Beställningar mottages t.o.m. 28.2.2015.

SAKTA NER!

HIDASTA!
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Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. söker

SIMLÄRARE
och

LEKLEDARE
till sommarens simkurser samt lek & plask 

i Molpe och Harrström
Simkurserna ordnas följande datum: Molpe 22.6–3.7   Harrström 6.7–17.7

Simlärarna skall vara 18 år fyllda när simskolan börjar.
Lekledarna skall vara 15 år fyllda när simskolan börjar.

Ansökan jämte meritförteckning bör vara styrelsen tillhanda
senast den 28 februari 2015. Ansökningarna returneras inte.
Ange vilken arbetsuppgift du söker i första hand.

Ansökan sänds till:

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Alexandra Nylund
Stenlundsvägen 113
66210 Molpe

På eventuella förfrågningar svarar 
ordförande Alexandra Nylund
tel. 0505272214

Lediga platser

Sommarpraktikanter
Korsnäs kommun anställer två sommarpraktikanter 
under sommaren 2015, en till barndagvården och en 
till äldreomsorgen. 

Praktikanterna ska fylla 16 år under året. Anställningen 
är fyra veckor och arbetstiden är 5 h/dag. Avlöning 
enligt AKTA; 50 % av den grundlön som betalas för 
arbetet enligt tjänste- och kollektivavtalet eller 5,27 
euro/h.

Närmare uppgifter fås av; 
Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 3479146
Äldreomsorgsledare Monica Bonde, tfn 06 3479149 

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 31.3.2015 
och riktas till: Korsnäs kommun/Socialkansliet, Strand-
vägen 4323, 66200 Korsnäs

Korsnäs kommun

Sommarvikarier
Äldreomsorgen i Korsnäs Kommun söker sommarvika-
rier, även vikarier för nattpersonalen söks. 

Meddela ditt intresse senast 27.2.2015 till: 
Hemserviceledare Vivan Vesterback, tfn 050 37 14 501
Föreståndare Ingegärd Till-Norrdahl, tfn 050 59 87 010

Korsnäs kommun
Korsnäs Hembygdsförening rf söker 

sommarguide 
som även ansvarar för museets utrymmen och omgiv-
ning under tiden 16.6 - 2.8.2015.
För närmare information kontakta Helena Höglund-
Rusk 050 -591 0049.

Styrelsen
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Härmed lediganslås tjänsten som

KOMMUNDIREKTÖR
Kommundirektören väljs tillsvidare. Kommundirektö-
ren är föredragande i kommunstyrelsen och leder kom-
munens ekonomi, förvaltning samt övriga verksamhet.
Kompetenskrav är en för tjänsten lämplig högskole-
examen samt god praktisk erfarenhet av kommunal-
förvaltning. Erfarenhet av ledande uppgifter inom 
kommunalförvaltningen eller inom annan organisation 
räknas som merit. Därtill förutsätts fullständiga kun-
skaper i majoritetens språk svenska och god förmåga 
att i tal och skrift använda minoritetens språk finska.
Vi förutsätter:
• Samarbetsförmåga, initiativrikedom och ledar-

skapsförmåga
• Kännedom om ekonomi och näringslivsfrågor
• Målinriktat arbete
Tjänsten tillträds från 4.5.2015 eller enligt överens-
kommelse. Vid besättande av tjänsten tillämpas sex 
månaders prövotid. Kommunen bistår vid behov med 
ordnande av bostad i kommunen.
Till kommunfullmäktige i Korsnäs riktade ansökningar 
jämte utredning om sökandens behörighet för tjäns-
ten och CV skall tillställas kommunstyrelsen i Korsnäs 
kommun senast den 16.2.2015 kl. 16.00 under adress 
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS 
eller per e-post till info@korsnas.fi. Godtagbart läkar-
intyg över hälsotillståndet bör uppvisas innan tjänsten 
tillträds.
Tilläggsuppgifter ges av fullmäktiges ordförande Jonas 
Lindholm tel. 040-7512958, kommunstyrelsens ord-
förande Sven-Erik Bernas tel. 0500-268741 och kom-
mundirektör Anita Ismark tel. 050-5181949. Närmare 
uppgifter om Korsnäs kommun finns på kommunens 
hemsida, www.korsnas.fi

Korsnäs den 16 januari 2015
Kommunstyrelsen

Korsnäs kommun
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Sjövägen 271, Molpe Tfn: 06-3476 754
info@strand-molle.fi www.strand-molle.fi

Lördag 14.2 
Tre rätters vändagsmeny 

Boka gärna bord 
 

Söndag 22.2 
Lakstuvning 

 
Lördag 14.3 

Trubadurkväll                   
med Duo Erik Sjöholm 

Välkomna till 

Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
Kyrkobyvägen 59
Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464
Öppet Må – Fr 9 - 17
 Lö 9 - 12

Kom ihåg din vän

5,-2,-
1,-

VÅRSTÄDNINGS

FYNDHÖRNA

med priser
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Köttdag 20.9.2013
på Molpeboden

Beställ kött till frysen 
inför vintern

     1/2 gris    5,99 €/kg

Beställningar bör göras 
senast 13.9.2013
tel: 06-3476602

(Björkens konsulent på plats 
från kl. 10)

Molpeboden
mail: molpeboden@netikka.fi

Kolebackvägen 2 66210 Molpe

M-Nybo’s
Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106 
må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö  8.30-13

Strand-Mölle

Fredagen den 13 februari 
är Wilsons Hembageri´s 

konsulent på Nybo´s
 

     14.2
med t.ex. en 

TULPANBUKETT

5,50

Gäller 13-14.2
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Din leverantör inom farmnäringen!

HOS OSS HITTAR DU ALLA TILLBEHÖR INFÖR 
SEMINERINGEN

Frillmossavägen 2 | 66900 Nykarleby | Tel. 06 781 7450
Strandvägen 4131 | 62200 Korsnäs | Tel. 06 282 7700 

Beställ i nätbutiken! 
www.ostrocenter.fi

Öppettider:
Må-fre 8-17 lö 9-13

Välkommen 
att besöka 

vår monter på 
riksskinn-

utställningen!

MAACH TECHNIC fodertruckar

ERCO semineringskarusell

THYRRESTRUP MINK rörvagn

KOM IHÅG RÄVLYOR, 
KUTTERSPÅN OCH 

TRÄULL!

FARMVAGNAR - tre eller fyra hjul

 

K A J ställer till med 
humorshow i Åminne 1.7. 

Boka både inträdesbiljett och 
busstransport till förmånligt 
paketpris av oss på Bus 
Wester. 

fr. 35 € / person 

Bussen kör Strandvägen 

 

Den 28 – 31.7 ordnar vi en familjär resa som går till 
Astrid Lindgrens Värld och Kolmården.  

405 € / vuxen 

305 € / 205 € / barn 

I priset ingår: * Bekväm busstransport m chaufför 
* Båtresor med övernattning (B-hytt) 
* Hotellövernattning i Linköping 
* 3 x frukost 

För mer information och bokningar se vår hemsida www.buswester.fi eller ring 044-3234 940 
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Reparations- och energiunderstöd 
2015

Statens bostadsfond meddelar om årets 
ansökningsförfarande för bl.a. reparations- och 
energiunderstöd. 

Ansökan om understöd för reparationer som 
riktar sig till åldringar och handikappade (stöd-
nivå 40 % + ev. veterantillägg 30 %), och är ett 
medel för att man skall kunna bo kvar i sin bostad 
så länge som möjligt. Ansökningarna beviljas på 
sociala grunder (1 pers/hushåll max.inkomst 1760 
€/mån, 2 pers/hushåll 2940 €/mån osv). Förmö-
genheten efter att reparationsåtgärderna utförts 
får uppgå till högst ca 10000 €/person. I hushåll 
där veteran/veteranänka ingår är max. inkomst-
gränsen för 1 pers/hushåll 2290 €/mån, för 2 pers/
hushåll 3820 €/mån osv.

Ansökan om behovsprövat energiunderstöd för 
småhus (högst 25 %) (dock ej för arbetskostnad-
erna, för dessa kan ansökas om hushållsavdrag 
i beskattningen). Med detta understöd stöds 
åtgärder för förbättring av energiekonomin och 
ibruktagande av förnybara energikällor. 

Ansökningarna beviljas på sociala grunder (1 
pers/hushåll max 1760 €/mån, 2 pers/hushåll 
2940 €/mån osv.)

Anvisningar, ytterligare information och blan-
ketter finns på www.ara.fi, här finns också 
en redogörelse för understöd till vissa andra 
åtgärder. Ansökningsblanketter och närmare 
uppgifter fås även av byggnadsinspektören, tel 
3479131.

Sökanden bör vid ifyllandet av blanketten ”Utred-
ningen av hushållets förmögenhet” för punkterna 
värdepapper och bankkonton bifoga som skild 
bilaga, ett så kallat ”Besked om mitt kundförhål-
lande” som fås från sökandens bank/banker.

Ansökningarna med bilagor skall vara kommunk-
ansliet tillhanda senast den 26.3.2015.

Korsnäs den 3.2.2015
Tillsynsnämnden

Korsnäs kommun

Kungörelse

MASSAGE. UTBILDAD MASSÖR
45 MIN: 25 EURO / 60 MIN: 30 EURO

CYKLAR. BARN- OCH BALANS- 
CYKLAR FINNS I LAGER. NU KAN ÄVEN VUXEN-
CYKLAR FRÅN TÄHTIPYÖRÄ FÅS.

WWW.POLKUPED.FI
THOMAS RAMSTEDT 0503282819
STENLUNDSVÄGEN. 97, MOLPE

HÄLSOsmedjan
(i fd. FPA: utrymmen)

SÖNDAG  15.2    kl.  12 – 14
Fysioterapeut:   Arne

Personlig Tränare: Sara-Lotta

Vi   hjälper   dig   med:
         Nya  träningsmaskiner

         Individuella övningar 

         Inspiration  för  egen

         Träning  och  Hälsa

HÄLSA   FÖR   ALLA 

Malax Fysio Huhtaoja
Tel: 3651767 / info@malaxfysio.fi
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Vaasanseudun       
kuntajakoselvitys

Kunnanhallitus tutustui 26.1.2015 kuntaselvittäjien Jan-
Erik Enestamin ja Ossi Revon yhdistymisselvitykseen ja 
ehdotukseen että kymmenestä kunnasta muodostetaan uusi 
Vaasa.

Kunnanhallitus hyväksyi aikatauluehdotuksen koskien infor-
maatiota kunnan asukkaille sekä kuntajakoselvityksen käsitte-
lyn kunnallisissa elimissä. Kuntaselvittäjä Jan-Erik Enestamin 
informaatiotilaisuus kunnan asukkaille järjestetään 18.3.2015 
klo. 18.30 Korsnäsgårdenissa.

Tässä seuraa taustatietoja kuntauudistuksesta. Vaasan kau-
punki teki valtionvarainministeriölle 11.11.2013 päivätyn 
esityksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta. Val-
tiovarainministeriö teki asiasta päätöksen 4.4.2014 ja määräsi 
toimeenpantavaksi erityinen kuntajakoselvitys Isonkyrön, 
Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren, ja Vöyrin kun-
tien, Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpiön, Vaasan kau-
punkien välillä. Samalla ministeriö asetti Enestamin ja Revon 
kuntajakoselvittäjiksi.

Kuntajakoselvitys sisältää kuntajakoselvittäjien esityksen, 
yhdistymissopimuksen sekä selvitysosan. Kuntajaon muut-
tamisen edellytyksiä arvioidaan lisäksi myös alueen tulevan 
kehityksenkannalta.

Selvitysmiesten tarkastelu
Kymmenen kunnan tarkastelu ja siihen liittyvät taustaselvi-

tykset sekä työryhmien raportit kuten myös lukuisat keskus-
telutilaisuudet alueen asukkaiden ja kuntapäättäjien kanssa 
viittaa selvitysmiehien mielestä siihen, että Vaasan seudun 
kymmenen kunnan strateginen kehittävä yhdistyminen täyttää 
kuntarakennelain edellytystä. Lisäksi he painottavat että kym-
menen kuntaa muodostaa varsin eheän työssäkäynti- ja asioin-
tialueen sekä toiminnallisen kokonaisuuden. 

Selvitystyön aikana selvitysmiehet ovat myös tarkastaneet 
ns. 3+7 -mallia. Siinä alueen kolme eteläisintä kuntaa muo-
dostaisivat oman uuden kuntansa ja loput seitsemän kuntaa 
omansa. Selvitysmiehet ovat kuitenkin sitä mieltä, että Kas-
kisten kaupungin, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupungin 
yhdistäminen uudeksi kunnaksi ei tekisi aluetta riittävän elin-
kelpoiseksi väestömäärältään, demograafiselta kehitykseltään 
tai taloudeltaan. 

Korostetaan että väestöltään kasvava uusi Vaasa voi kehit-
tyä niin houkuttelevaksi, että se kykenee selviytymään lähitu-
levaisuuden väestön vanhenemisen aiheuttamista suurista 
palvelutarpeen kasvun haasteista. Kun uudenkaan Vaasan 
työvoiman määrä ei juuri kasva vuoteen 2030 mennessä, alueen 
houkuttelevuudesta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Vain 
tässä onnistuminen voi turvata alueelle kaavaillun uusien työ-
paikkojen määrän toteutumisen valmistumassa olevan Vaasan 
seudun elinkeinostrategiassa 2015 - 2020 esitetyllä tavalla.

Uusi Vaasa on kaksikielinen. Kielten nykyisen alueellisen 
aseman säilyttämiseksi kuntajakoselvittäjät esittävät yhdisty-
missopimuksessa lähivaltuustomallia. 

KORSNÄSINUutiset
Kuntajakosel-
vittäjien ehdotus

Vaasan alueen kun-
tajakoa muutetaan 
siten, että kaikki tar-
kastelun kohteena 
olleet kymmenen 
kuntaa (Isokyrö, Kas-
kinen, Korsnäs, Kristi-
inankaupunki, Laihia, 
Maalahti, Mustasaari, 
Närpiö, Vaasa ja Vöyri) lakkaavat 31.12.2016 ja niistä muo-
dostetaan uusi kunta 1.1.2017. Uuden kunnan nimi on Vaasa. 
Se käyttää kaupunkinimitystä ja ottaa vaakunakseen Vaasan 
vaakunan.

Mielipiteitä ja kysymyksiä yhdistymisestä
Kunnan valtuutetut ovat Korsnäsin kunnan puolesta eri 

tilaisuuksissa esittäneet että he eivät näe mitään hyötyä tehdä 
kuntauudistusta. Kukaan ei ole nätyttänyt taloudellista tai 
muuta hyötyä Korsnäsin kunnalle suuresta kuntayhdistymise-
stä.

Päinvastoin nähdään suuri riski siinä että palvelut siirtyvät 
suurkeskuksiin ja että lähipalvelut väistyvät tai loppuvat. Mitä 
jää jäljellä maaseudulla? Miten käy elinkeinoelämän kehityk-
sen ja työpaikkojen kanssa? Kysymykset ovat monet ja vas-
taukset vähäiset. Entinen kuntaministeri Henna Virkkunen 
vastasi kun hän sai kysymyksen kuntauudistuksen hyödystä, 
että vastuksen siihen kysymykseen meidän on hakea itse. 

Alustava käsittelyaikataulu Korsnäsin kunnassa:
26.1.2015 klo. 18.30  Kunnanhallituksen kokous  
5.2.2015 klo. 13.00  Vaasan seudun yhteistyötoimikunnan  
 kokous Vaasassa
9.2.2015 klo. 18.30  Kunnanhallituksen kokous 
2.3-2.4.2015  Yhdistymisselvitys nähtävänä 
 kunnissa
18.3.2015 klo. 18.30 Jan-Erik Enestamin tiedotus- 
 tilaisuus kunnan asukkaille
11.5.2015 klo. 18.30 Kunnanhallituksen kokous
15.6.2015 klo. 18.30 Kunnanvaltuuston kokous. 

Kunnanvaltuusto kaikissa 10 kunnassa ottaa kantaa yhdisty-
misselvitykseen 

Toivon että olette aktiivisia ja että otatte yhteyttä tästä tär-
keästä kysymyksestä sen aikana kun yhdistymisselvitys on 
nähtävänä. Jo vuonna 1972 Korsnäsin kunta päätti ettei tehdä 
yhdistymistä, jota tehtiin Pohjanmaalla silloin (1.1.1973 läh-
tien). Sama kysymys on taas ajankohtainen.

Hyvää kevättalvea toivottaa

Anita Ismark
Kunnanjohtaja
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Vuoden 2015 toiminta- 
avustukset 

Kunnanvaltuusto jakoi 15.12.2014 vuoden 2015 toiminta-
avustukset yleishyödyllisille yhdistyksille. 

Yhdistys Avustus
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1.515 €
Österbottens Fiskarförbund r.f.  1.500 €
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.  5.335 € 
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H  2.000 €
Korsnäs Företagare r.f.  5.000 €
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f.  150 €

Hankeavustukset nuoriso-
toimintaa varten

Jakaessaan toiminta-avustukset nuorisotoiminnalle 
päätti jaosto toukokuussa varata määrärahat sellaisille 
anomuksille, joissa korostuivat pienet luovat nuorisoidea-
hankkeet. Jaettava summa oli 1400 euroa. Säädetyn ajan 
kuluessa oli saapunut neljä anomusta. 

Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto jakoi nuorisotoimin-
nan hankeavustukset kokouksessaan 3.12.2014 seuraavasti:

Yhdistys Avustus
Edsviksjöns Allaktivitetsförening 200 euro
Harrström uf & bf 500 euro
Korsnäs 4H 500 euro
Korsnäs uf & bf 200 euro

Rakennusluvat ja toimen-
pideluvat

Valvontalautakunta on kokouksessaan 9.12.2014 hyväk-
synyt rakennuslupahakemukset ja toimenpideluvat. Lista 
sivulla 6.

Ympäristöluvat
Norrmans Fur Ab on hakenut ympäristölupaa tiloille 

Nygärdan RNo 3:77 ja Österfarm RNo 3:121 Harrströmin 
kylässä olevan turkistarhan laajennusta varten käsittä-
mään korkeintaan 578 ketun siitosemoa pentuineen. 

Rajanaapureita on kuultu ja anomuksesta on kuulutettu 
kunnan ilmoitustaululla lainmukaisen ajan kuluessa. Huomau-
tuksia ei ole jätetty.

Kieu Nyback Ab on anonut ympäristölupaa tilalle Nyholm 
RNo 6:194 Moikipään kylässä turkistarhan laajennusta varten 
käsittämään korkeintaan 559 ketun siitosemoa pentuineen. 

Rajanaapureita on kuultu ja anomuksesta on kuulutettu 
kunnan ilmoitustaululla lainmukaisen ajan kuluessa. Huomau-
tuksia ei ole jätetty.

SUOMENKIELINENYhteenveto
Valvontalautakunta hyväksyi 9.12.2014 ympäristöluvan 

Norrmans Fur Ab:lle ja Kieu Nyback Ab:lle Ab;lle anomuksen 
mukaisesti.

Maan osto Harrströmin 
uutta kaukaloa varten 

Harrströmin nuoriso- ja kotiseutuyhdistys r.y. on ehdot-
tanut, että kaukalo siirretään nuorisoseurantalosta etelään 
hetkellä, jolloin Harrströmiin rakennetaan uusi kaukalo. 
Päästäkseen nykyiseen kaukaloon on nykytilanteessa 
käveltävä Rantatietä pitkin tai yksityistontin yli.

Kaukalon sijoittaminen nuorisoseurantalon viereen lisäisi 
lasten turvallisuutta, koska niiden ei tarvitse mennä Rantatielle. 
Talolla on pysäköintipaikka ja voitaisiin sijoittaa pukuhuone 
talon alakertaan. Nuorisoseura on rakentamassa monitoimipu-
istoa talon yhteyteen. Rakentamalla kaukalo nuorisoseuranta-
losta etelään sijoittuisivat nämä aktiviteetit kylässä yhteiseen 
paikkaan. 

Muihin kyliin rakennettujen laatukaukaloiden mitat, ovat 
26x56m. Sellainen kaukalo ei mahdu tälle alueelle vaan sen 
pitää olla malliltaan pienempi, esim. noin 21x38m.

Kunnanvaltuusto päätti 15.12.2014 yksimielisesti ostaa osan 
kiinteistöstä Källund 3:152, joka sijaitsee Harrströmin nuori-
soseurantalosta etelään. Alueen koko on noin 2411 m2 ja hinta 
on 4,50 euro/m2.

Ansiomerkit
Kaksi kunnan ansioitunutta henkilöä vastaanottivat 

ansiomerkit valtuuston kokouksen yhteydessä 26.1.2015. 
Lastenhoidon ohjaaja Birgitta Blomqvistille ja rakennus-
tarkastaja Johnny Granqvistille myönnettiin Suomen Val-
koisen Ruusun mitalit ansioristeineen. 

Johnny Granqvist ja Birgitta Blomqvist vastaanottivat 
ansiomerkit valtuuston kokuksen yhteydessä.
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Vaalilautakunnat ja         
vaalitoimikunta

Kunnanhallitus nimesi 12.1.2015 jäsenet ja sijaiset vaa-
lilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan vuoden 2015 edus-
kuntavaaleja varten. Vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntaa 
esitellään sivulla 9. 

Ennakkoäänestyksen     
aukiolo

Eduskuntavaalit 2015 järjestetään sunnuntaina 19 huhti-
kuuta. Ennakkoäänestys järjestetään 8.4-14.4.2015 välisenä 
aikana. Korsnäsin kunnassa ennakkoäänestys järjestetään 
kunnankansliassa kanslian aukioloaikoina, klo 8.00-16.00 
sekä ennakkoäänestysjakson aikana lauantaina ja sunnun-
taina klo 12.00-14.00. 

Vaalitoimitsijoina ennakkoäänestyksessä toimivat talou-
späällikkö Caroline Westerdahlia, toimistosihteeri Britt-Marie 
Höglundia, kirjanpitäjä/ kanslisti Annika Träsklundia sekä 
varajäseninä palkanlaskija Sabina Hartvik-Matkoskea sekä 
pääkirjanpitäjä Stig Törnroosia. 

Vaalihuoneistot ja         
ennakkoäänestyspaikka
Eduskuntavaalit suoritetaan 19. huhtikuuta 2015. Jokai-
sella äänestysalueella on vaalipäivänä kunnanhallituksen 
päättämä äänestyspaikka. 

Korsnäsin kunnassa ei ole viimeisten vuosien aikana 
tehty muutoksia äänestysalueisiin ja vaalihuoneistot ovat 
monen vuoden aikana olleet samat. Äänestysalueista 
15.10.2014-14.10.2015 välisenä aikana on päätetty viidestä 
äänestysalueesta. 

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat: 
Nro 1 Moikipää Molpen koulu 
Nro 2 Korsbäck Korsbäckin entinen koulu 
Nro 3 Korsnäs kyrkoby Kuntatalo 
Nro 4 Harrström Harrströmin päiväkoti 
Nro 5 Taklax Taklaxin koulu 
Ennakkoäänestyspaikka: kunnan yleisenä ennakkoää-

nestyspaikkana toimii Korsnäsin kunnantalo. Tarkoitusta 
varten valittu vaalitoimikunta hoitaa laitoksessa suoritettavaa 
ennakko- äänestystä ja kotiäänestystä.

Vanhuspalveluiden odotusajat
Vanhuspalvelulain § 26 mukaan kunnan tulee puolivuosittain julkaista tiedot ajasta, jonka puitteissa vanhus voi saada 

anomaansa sosiaalipalvelut. Korsnäsin kunnan odotusajat vanhustenhuollossa julkaistaan kunnan kotisivulla, lehdessä 
KorsnäsNytt sekä kunnan ilmoitustaululla.

Odotusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu sen jälkeen kun anomus on jätetty kunnes vanhus saa anomaansa palvelun jättöajan. 
Odotusajat julkaistaan eriteltyinä palvelukohtaisesti.

Lisäinformaatiota varten ottakaa yhteyttä väliaikaiseen vanhustenhuollon ohjaajaa Monica Bondeen puh (06) 3479 149.

Virka Keskimääräinen 
odotusaika

Lisää tietoa

Kotipalvelu 0-1 vuorokautta Palvelutarpeen mukaan, 
akuuttitapauksissa 

asiakas saa palvelun 
välittömästi

Ruokahuolto 0-1 vuorokautta Palvelutarpeen mukaan, 
akuuttitapauksissa 

asiakas saa palvelun 
välittömästi 

Palveluasuminen ja 
vanhainkoti

Keskim. 86 vurokautta Keskimääräinen 
odotusaika niille, jotka 

sijoitettiin 1.7–31.12.2014 
välisenä aikana

Palvelutarpeen arviointi 0-7 vuorokautta Kiireellisissä tapauksissa 
tehdään viiveetön arvio.

Lärknäs Info
HUOM! LÄRKNÄSIN KEITTIÖN UUSI PUHELINNUMERO 050-3848540 
AINOA KÄYTÖSSÄ OLEVA NUMERO. Terveisin emäntä Marina Nylund
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PÄIVÄHOITO SEKÄ AAMU- JA 
ILTATOIMINTA  KORSNÄSIN 

KUNNASSA 2015-2016
(01.08.2015-31.07.2016)

Päivähoitoa tarjotaan:
Päiväkoti Kottebo: Kotten 3-5 vuotiaille lapsille, 
Lillkotten 1-3  vuotiaille lapsille ja Siili-Kotten 1-5 
vuotiaille lapsille (kakskielinen henkilökunta) 
 
Päiväkoti Molpe/Moikipää: Måsen 3-5 vuotiaille 
lapsille, Tärnan 1-3 vuotiaille lapsille 
Päiväkoti Harrström: 1-5 vuotiaille lapsille 
  
Uusia päivähoitopaikkoja voidaan hakea jatku-
vasti, vähintään 4 kuukautta ennen tarvetta. 
Kotiin lähetettävällä lomakkeella ilmoitetaan 
lapsen jatkavan hoitopaikassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Päivähoito esikoululaisille ja aamu ja iltapäivätoi-
minta 1.-2. luokan koululaisille  järjestetään
Korsnäsin ja Molpe/Moikipään koulussa. Jos 
lasten lukumäärä on riittävä, järjestetään toimin-
taa myös Taklaxin koulussa. 
Hakuaika esikoululaisten päivähoitoon sekä 
aamu-ja iltapäivätoimintaan on viimeistään 
10.04.2015.

Hakulomakkeet on saatavissa kunnan kotisi-
vuilta/päivähoito tai myös varhaiskasvatuksen 
ohjaajalta. Hakemukset jätetään varhaiskasvatuk-
sen ohjaajalle. Kysymyksiin vastaa varhaiskasva-
tuksen ohjaaja, Blomqvist puh. 3479146. 

Posti ja käyntiosoite:
Korsnäsin kunta/Birgitta Blomqvist
Rantatie 4323  
66200 Korsnäs

Korsnäs 28.01.2015
Birgitta Blomqvist
Varhaiskasvatuksen ohjaaja 

Sairaanhoitaja Lärknäsiin
Sairaanhoitajan 78,43 %:n toimi julistettiin haettavaksi 

18.10.2014. Kolme hakemusta jätettiin hakuajan puitteissa 
ja kaikki hakijat olivat päteviä.

Hoito- ja hoivalautakunta palkkasi sairaanhoitaja Jessica 
Nordlundin 1.12.2014 lähtien toistaiseksi sairaanhoitajan toi-
meen 78,43 %; ensimmäinen sijainti Lärknäs. Toimeen liittyy 
kolmivuorotyö.

Lähihoitaja Lärknäsiin
Lähihoitajan toimi 74,3 % työajasta julistettiin haettavaksi 

18.10.2014. Yhteensä 18 henkilöä haki lähihoitajan toimeen. 
Hoito- ja hoivalautakunta palkkasi lähihoitaja Susanne Wester-
holmin 1.12.2014 lähtien toistaiseksi lähihoitajan toimeen 74,3 
%; sijainti Lärknäs. Toimeen liittyy kolmivuorotyö.

Lähihoitaja Annahemmetiin
Annahemmetissa muutettiin eläköitymisen yhteydessä 100 

%:n toimi 50 %:n toimeksi mahdollisuudella lisätä henkilöstön 
toimet kahdella 25 %:n toimella.

Lähihoitajan toimi 50 % julistettiin haettavaksi 18.10.2014 
ja 14 henkilöä haki lähihoitajan toimeen. Hoito- ja hoivalauta-
kunta palkkasi lähihoitaja Camilla Häggvikin 1.12.2014 lähtien 
toistaiseksi kyseiseen toimeen Annahemmetiin. Toimeen liittyy 
kolmivuorotyö.

Henkilökunnan lisätoimet on julistettu haettavaksi sisäisesti 
Korsnäsin kunnassa 20.11.2014. Lähihoitaja Cenita Nygårdas 
on ennestään palkattu 78,43 % ja hänen toimensa lähihoitajana 
Annahemmetissa lisätään 100 %:ksi 1.12.2014 lähtien toistai-
seksi. Lähihoitaja ja sairaanhoitaja Linda Linvall työskentelee 
ennestään sairaanhoitajana 52,3 % kokoaikaisesta toimesta. 
Hänen työaikaa lähihoitajana lisätään 28,43 % Annahemme-
tissa 1.12.2014 lähtien toistaiseksi siten, että hänen työaikansa 
muuttuu 80,73 % kokopäivätoimesta. Toimeen liittyy kol-
mivuorotyö.

Kiireellinen hammashuolto/
suunterveys
Maanantai-torstai klo 8-16, perjantai klo 8-15 puh 
06 3477 611, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus 
tai Korsnäsin terveystalo 
Viikonloppuisin ja arkipyhisin hammaslääkäripäi-
vystys Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen 
tiloissa (os. Hietalahdenkatu 2-4) klo 10-12 ilman 
ajanvarausta.  
Arkisin klo 16 jälkeen, arkipyhisin ja viikonlop-
puiltaisin klo 15-21 (akuutit vaivat, jotka eivät voi 
odottaa seuraavaan aamuun). Soita puh. (06) 213 
1001. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen puhe-
limitse ja hälyttää tarvittaessa hammaslääkärin 
paikalle. 
Yöpäivystys klo 21-08 Turussa, puh. (02) 313 8800. 


