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Kommunalrådet Anita Ismark 
firades med högtidlig fest
Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark 
flankerar kommunalrådet Anita Ismark.

Suomenkielinen 
yhteenveto
Sivuilla 35-40
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De stora festligheterna för Anita 
Ismark skedde i början av juni. Men  
en del tacktal var formulerade och till 
viss del även skrivna på vers redan 
vid fullmäktigemötet i maj. 

Det var intressant att höra Anitas 
tal om allt som hänt under årens lopp 
och då antar jag att det enbart var en 
bråkdel som hon räknade upp. Men 
det var nog mycket tydligt att det 
minsann händer en hel del i kommu-
nen, oberoende om man dristar sig 
till att kalla den liten eller stor! Så 
idag sitter jag här och försöker for-
mulera mig kring min första ledare 
för KorsnäsNytt.

Min start i Korsnäs har varit en 
mycket positiv upplevelse. Anita har 
vänligt men bestämt lotsat mig med i 
olika sammanhang redan i mitten av 
april, för att från den 18 maj ocku-
pera mig på heltid i kommunens 
tjänst.  Den 2 juni inleddes frisläpp-
ningsfasen, då Anita själv påbörjade 
sin semester och jag påbörjade min 
tjänstgöring utan handledare. 

Vad har jag då hunnit med hit-
tills? Först och främst har jag träffat 
personal på de olika enheterna, inte 
alla ännu, men en hel del. Lärknäs, 
Annahemmet, dagisarna i Molpe, 
Harrström och kyrkobyn samt kom-
munens tre skolor har vi hunnit 
besöka redan. Men ännu återstår en 
hel del. Vi har även besökt grann-
kommunerna Närpes och Malax och 
där blivit guidade av kollegerna. Jag 
har fått vara med på möten om bib-
lioteksrenoveringen, Vasaregionens 

Stafettväxling på 
kommundirektörs-
posten

På fullmäktiges möte den 25.5.2015 genomfördes en liten 
officiell ceremoni med överräckande av stafettpinnen från 
nuvarande kommundirektör Anita Ismark till kommande 
kommundirektören Christina Båssar.

Turism ab, tekniska nämnden, vård- 
och omsorgsnämnden, Kårkullas 
infotillfälle och vindkraftsdiskussion 
bland annat. 

Det som är utmärkande för de olika 
arbetsplatserna som jag har besökt i 
kommunen är den trivsel som ström-
mar emot en. Visst finns det saker att 
göra, bygga, förbättra och utveckla 
på många sätt. Men sist och slutligen 
så kan man konstatera att man har det 
rätt bra och att man trivs jättebra med 
sitt arbete. Jag tror ju att det är kärnan 
i ett levande lokalsamhälle. Att man 
tar eget ansvar för sin närmiljö, 
arbetsplats och kanske också sin egen 
trivsel. Man bidrar till utvecklingen 
genom att föra fram egna tankar 
om utvecklingsmöjligheter och man 
känner sig delaktig när man får vara 
en del av processen. Slutresultatet är 
ett samhälle som trivs och utvecklas 
och andas framtidstro.

Det som jag ännu har på agendan 
är att kunna träffa företagare och 
bekanta mig med de olika företagen i 
kommunen. Ryktet som nått oss runt 
om i Österbotten är att Korsnäs har 
en hel del av den Gnosjö-anda som 
finns på den Svenska sidan och det är 
också en förutsättning för en välmå-
ende kommun.

I övrigt lever vi ju i mycket intres-
santa tider med en ny regeringsbild-
ning, tyvärr utan ministerposter till 
Österbotten. Regeringsprogrammet 
har lanserats denna vecka och inne-
håller en hel del saker som kommer 
att påverka kommunernas verksam-

het. Det vi kan utläsa hittills är att 
arbetsbördan kommer att öka på 
många fronter. Till fackförening-
arna kastas bollen om att den totala 
arbetstiden ska ökas, eller annars blir 
det ännu flera inbesparingsåtgärder. 
För kommunerna ska antal barn öka 
både i daghem och skolor och antal 
klienter öka inom åldringsvården. 
Jag vet inte hur man resonerar här då 
allt flera mår dåligt i arbetslivet av 
för hög arbetsbörda? 

Själv ser jag fram emot min första 
sommar i Korsnäs. Utrustad med 
ett A4:ans papper på ”Evenemang 
i Korsnäs” sommaren 2015 så ska 
jag försöka hinna till olika delar av 
kommunen även på fritiden. De två 
veckorna hittills som ”Oboschta 
Koschung” så har inte gett utrymme 
till så mycket tid ut på olika tillställ-
ningar förutom de kommunala då, 
men småningom borde de mesta av 
pick och packet ha hittat sig hit från 
Vörå och då kanske också fritiden 
kan tas tillvara lite bättre.  

Jag ser fram emot att ta en svängom 
i Molpepaviljongen, sola  mig i Harr-
ström, shoppa på matmarknaden och 
mycket mycket mer. Jag hoppas att 
vi syns i sommar och så vill jag tacka 
Anita för hennes härliga sätt att ta 
hand om mig under dessa veckor och 
ett tack också till alla som välkomnat 
mig hit till Korsnäs!

Christina Båssar
t.f. kommundirektör

Christinasruta
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Nr 5-2015 utges 28.8.2015, manusstopp 14.8.2015
Nr 6-2015 utges 2.10.2015, manusstopp 18.9.2015

KORSNÄSNytt Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2015 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg

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.

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

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
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: 1200 exemplar

Kommunkansliets
sommaröppethållningstider 

2015
Kommunkansliet är öppet enligt sommartid-
tabell vardagar kl. 08:00 - 15:00 under tiden 
1.6 - 30.08.2015. 

SOMMARSTÄNGT
Kommunkansliet är helt stängt v. 29 - 30 (13.7 
- 26.7.2015).

TELEFONDEJOUR
Vid akuta sociala ärenden, ring 050-406 4831 
vardagar kl. 10:00 - 12:00. 
 
Vid akuta tekniska ärenden: ring 050-550 6267 
eller 050-5910056.

Anita Ismark 
kommunalråd

Korsnäs långvarige kommundi-
rektör Anita Ismark har tilldelats 
titeln kommunalråd av president 
Sauli Niinistö. Korsnäs kommuns 
kommundirektör Anita Ismark 
förlänades kommunalrådstiteln.

Totalt har det blivit 40 år inom den 
kommunala sektorn för Anita. Hon 
har varit kommundirektör i Korsnäs 
i 20 år, sedan 1995. Före det jobbade 
hon som kommunsekreterare i Korpo 
i 20 år.

Anita Ismark gör sin sista arbets-
dag som kommundirektör i Korsnäs 
den 1 juni.

Med anledning av utmärkelsen och 
den förestående pensioneringen hölls 
den 5 juni en fest för Anita Ismark i 
nya Korsnäsgården.

Tack!
Ett riktigt varmt tack för all den uppmärksamhet och de 
många värmande orden jag har fått ta del av.
Tack för gåvor, hyllningsord och tal vid avskedsfesten 
samt bidrag till Lions för lusthus och planteringar vid 
äldreomsorgscentret Buketten och till föreningen för 
Korsnäs prästgårdsmuseum för reparationer.
Jag önskar lycka och framgång till min efterträdare 
Christina, till kommunens personal och de förtroendevalda 
som fortsätter att arbeta för vår kommun Korsnäs.

Anita Ismark

Kommunalråd
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Kommunfullmäktige godkände 
25.5.2015 bokslutet för år 2015. 
Bokslutet visar att det gick bra 
för Korsnäs kommun senaste år. 
Räkenskapsperiodens överskott, 
363.778,74 euro, överförs till 
balanserade vinstmedel.

Fjolårets verksamhetskostnader 
uppgick till totalt 16.639.136,71 euro 
medan intäkterna blev 3.695.508,73 
euro. Personal- och personalbikost-
naderna uppgick till 5.735.759,37 
euro. Köptjänsterna uppgick till 
8.359.717,60 euro.  Verksamhetsbi-
draget blev därmed 12.943.627,98 
euro år 2014.

Skatteinkomster
Bokslutet 2014 uppvisar ett skat-

teutfall på 7.915.018,20 euro jäm-
fört med 6.958.696,81 euro år 2013. 
Inkomstskatteprocenten i Korsnäs 
har åren 2007-2012 legat på 19,75 %. 
År 2013 var den 20,00 % och år 2014 
höjdes den till 21,00 %.

Statsandelarna uppgick till 
6.188.147,92 euro år 2014 jämfört 
med 6.335.525,02 euro år 2013. 
Även år 2014 uppvisas en nega-
tiv statsandel på -663.206 euro för 
undervisnings- och kultursektorn.

Årsbidraget
Årsbidraget uppgick till 

1.142.388,11 euro för år 2014 
(631.144,60 euro för år 2013). Års-
bidraget/invånare blir blev därmed 
514 euro. Årsbidraget 2014 täcker 
avskrivningarna till 136,92 %. 

Avskrivningar 
Avskrivningarna uppgick till 

834.333,13 euro. Avskrivningarna 
uppvisar en stigande tendens p.g.a. 
de senaste årens stora investeringar. 
Avskrivningar görs för kommunens 
byggnader fr.o.m. inflyttningsmåna-
den. Fr.o.m. år 2009 ingår hälsovår-
dens byggnaders avskrivningar bland 
kommunens avskrivningar i.o.m. att 
30 % av hälsovårdens fastigheter ägs 
av Korsnäs kommun. 

Nya avskrivningsdifferenser på 
450.000 euro bildades år 2014. Den 

nya avskrivningsdifferensen gäller 
Kottebo daghem. År 2014 upplöstes 
305.723,76 euro av avskrivnings-
differensen och förbättrade således 
räkenskapsperiodens överskott med 
motsvarande belopp.

Investeringsreserveringar
Investeringsreserveringen på 

450.000 euro för Kottebo daghem 
har upplösts år 2014. Bibliotekets 
investeringsreservering på 200.000 
euro kvarstår per 31.12.2014. Därtill 
har en ny investeringsreservering för 
Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral 
bildats på 250.000 euro.

Lånestock
Korsnäs kommun ökade under år 

2014 sin lånebörda så att den vid 
utgången av år 2014 uppgick till 
2.621.910 euro. Lånebördan per 
invånare uppgick till 1181 euro/ 
invånare (872 euro/ invånare året 
innan) varav externa lån uppgick 
till 586 euro/ invånare. Av lånen har 
1.320.000 euro upptagits som internt 
lån från Silverberg AC Stipendie-
fond. Soliditeten uppgick till 70 % i 
bokslutet 2014.

Investeringar
Totala investeringar för år 2014 

uppgick till 1.507.902,10 euro. För 
de investeringar som inte hann fär-
digställas under år 2014 gjordes en 
budgetändring till år 2015. 

Gott bokslut i Korsnäs

5 %

27 %

23 %
31 %

14 %

Driftsutgifter 2014 - totalt t€ 16.639

Allmän förvaltning

Utbildn. och kultur,
inkl bdv.
Socialvård

Hälso- och sjukvård

Tekniska väsendet

Kommun Kommun Kommun Kommun Landet
exkl. int. exkl. int. €/inv.

Lån t€ Lån t€ Lån €/inv Lån €/inv
2012 1403 629 2261
2013 1935 1086 872 489 2540
2014 2622 1302 1181 586
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Hälso- och sjukvården fick störst andel av den kommunala 
budgeten 2015 (31 %).

Den kommunala lånebördan ökade till 2,6 miljoner euro eller 
1181 euro/invånare år 2014.
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Klasslärare i Taklax
Klasslärare Åsa Viklund fortsätter 

som vikarierande klasslärare i Taklax
Klasslärare Camilla Nykvist-

Ekström vid Taklax skola har ansökt 
om fortsatt tjänstledighet 1.6.2015-
31.5.2016. Hennes vikarie Åsa Vik-
lund är intresserad av att fortsätta.

Bildningsnämnden beviljade 
15.4.2015 klasslärare Camilla 
Nykvist-Ekström fortsatt tjänstledig-
het 1.6.2015-31.5.2016 och hennes 
vikarie, klasslärare Åsa Viklund, 
fortsätter under samma tid.

Iris Holmback tjänstledig
Timlärare vid Korsnäs kyrkoby 

skola, Iris Holmback har beviljats 
tjänstledighet under tiden 1.7.2015 – 
30.6.2016 för studier.

Specialläraren fortsätter
PeM Maria Sandström anställdes 

med tjänstemannabeslut inför inne-
varande läsår. Behovet av speciallä-
rare finns kvar nästa läsår.

Bildningsnämnden anställde 
20.5.2015 Maria Sandström som 
speciallärare under tiden 1.8.2015 
– 31.7.2016. Tjänsten lediganslås 
tillsvidare inför läsåret 2016-17 om 
kommunstyrelsen så godkänner.

Kock i Molpe skola
Den ordinarie kocken vid Molpe 

skola, Mika Ilvoranta har sagt upp 
sin befattning per 31.7.2015. Han har 
varit tjänstledig det senaste läsåret. 
Som vikarie har René Michelsson 
varit anställd. Han har meddelat att 
han gärna fortsätter.

Bildningsnämnden anställde 
20.5.2015 René Michelsson som 
kock vid Molpe skola under tiden 
10.8.2015 – 5.6.2016. Befattningen 
som kock vid Molpe skola ledig-
anslås våren 2016 som en tillsvida-
reanställning om kommunstyrelsen 
godkänner detta.

Skolgångsbiträden
Skolornas behov av skolgångsbi-

träden under läsåret 2015-2016 har 
utretts.

Korsnäs kby skola behöver två 
skolgångsbiträden för elever med 
särskilda behov och elever med annat 
modersmål än svenska.

Taklax skola behöver ett skol-
gångsbiträden för elever med sär-
skilda behov och invandrarelever.

Molpe skola behöver två eller tre 
skolgångsbiträden för elever med 
särskilda behov.

Bildningsnämnden anställde 
20.5.2015 följande assistenter/skol-
gångsbiträden inom skolsektorn läs-
året 10.8.2015 – 4.6.2016: Maj-Lis 
Österroos (anställd tillsvidare) 32 h 
i Korsnäs kby skola, Anna Malm 28 
h i Korsnäs kby skola, Louise Hägg-
blom (anställd tillsvidare) 28 h i 
Taklax skola, Gun-Mari Österberg 
25 h i Molpe skola, Annette Bjur-
bäck 25 h i Molpe skola och Camilla 
Östring 25 h i Molpe skola. Dess-
utom ska två nya biträden anställas i 
Korsnäs kby skola; en med arbetstid 
på 24 h och en med arbetstid på 7 h.

Arbetstiderna under dagen, för de 
personer som eventuellt även arbe-

tar inom morgon- och eftermiddags-
verksamheten, planeras i samråd 
med barndagvården. 

Barnskötare till barndagvården
En tillsvidarebefattning som barn-

skötare på 91,5 % av heltid har varit 
lediganslagen att sökas per 8.4.2015. 
Första placering är Kottebo daghem.

Bildningsnämnden anställde 
16.4.2015 Annica Bäck som barn-
skötare på 91,5% tillsvidare från 
1.8.2015.

Jens Fröding fortsätter på Molpe 
daghem

Jens Fröding, utbildad idrottsma-
gister, har varit anställd som barn-
skötare på Molpe daghem ett år i 
taget under flera år. Ett fortgående 
behov av personal finns på daghem-
met. Fröding blir klar med sin när-
vårdarexamen med inriktning barn 
och unga våren 2015.

Bildningsnämnden föreslog 
15.4.2015 att Jens Fröding anställs 
som barnskötare på heltid tillsvidare 
från och med 1.8.2015. Kommunsty-
relsen beslutade 11.5.2015 i enlighet 
med bildningsnämndens förslag.

Kommunstyrelsen beslutade 
11.5.2015 att datanom, fil.stud. 
Tobias Andtfolk utföra prak-
tik på deltid, 75 %, vid Korsnäs 
kommunkansli under tiden 12.5-
30.6.2015 och 3.8-28.8.2015. 

Till hans arbetsuppgifter hör olika 
IT-uppgifter samt delta i marknadsfö-
ringsförberedelserna av Pop Up Öst-
erbotten i Helsingfors 11-13.6.2015. 
Arbetsuppgifterna utgörs av  genom-
gång av kommunens hemsida och 
korrigera ”barnsjukdomar” som 
finns i systemet, underhållsarbete, 
allmänt datastöd på kansliet, under-
håll av kommunfullmäktiges mobila 
enheter,  installation av nya och upp-
daterade program, installation av 
fjärrhantering (Teamviewer remote 
desktop) på tekniska avdelningen, 
uppdatera tomtinformationen, för-
bättring av nätverken vid Korsnäs, 
Molpe och Taklax skolor, under-

håll av serverdatorerna på skolorna, 
underhåll av datorer och iPad’s på 
kommunens skolor, integrering av 
Apple-TV enheter i undervisningsut-
rymmen. 

Eftersom kommunens skolor samt 
kommunfullmäktige börjar ha när-
mare 50 mobila enheter (iPad), bör 
ett MDM-system införas för att 
underlätta hanteringen och använ-
darstöd av plattorna, speciellt inom 
skolväsendet. Med hjälp av en 
MDM-lösning kan IT-administratö-
rer på ett säkert sätt registrera enhe-
ter i en hanteringsmiljö, konfigurera 
och uppdatera inställningar, ställa in 
begränsningar och installera appar. 
MDM gör det också enkelt att akti-
vera användarnas åtkomst till tjänster 
och samtidigt se till så att enheterna 
konfigureras på rätt sätt. MDM-sys-
temet skulle underlätta underhåll av 
alla mobila enheter inom kommunen.

Praktikant med IT-uppgifter
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Sedan 2002 har La Carita Stiftel-
sen delat ut hederspris till arbets-
grupper som har utmärkt sig för 
god äldreomsorg. 

Sedan 2006 delar stiftelsen ut priser 
tillsammans med Finlands närvårdar- 
och primärskötarförbund SuPer r.f. 
La Carita stiftelsens hederspris 2015 
har tilldelats Lärknäs åldringshem 
i Korsnäs som ett erkännande för 
god vård och ett mycket gott arbete. 
Priset jämte diplom överlämnades 
vid SuPers svenska studiedagar i 
Vasa 7.5.2015.

La Carita Stiftelsen
La Carita Stiftelsen grundades 

1997 av kommerserådet Toivo 
Uolevi Kulomäki och fru Harriet 
Carita Kulomäki. Stiftelsen strä-
var till att främja välbefinnandet 
bland äldre och åldrande i Finland. 
”Vetenskapen som sådan för oss inte 
vidare, vi behöver personer som kan 
tillämpa ny kunskap”, konstaterar 
stiftelsens styrelseordförande, medi-

cine doktor, Otto Lindberg, specia-
listläkare i geriatrik. De tiotusentals 
yrkeskunniga personer som år efter 
år på anstalter, i öppenvården och i 
andra stödfunktioner orkar göra sitt 
bästa för att främja de äldres välbe-
finnande är i nyckelposition då ny 
kunskap skall tillämpas i praktiken. 

La Carita Stiftelsens hederspris till 
Lärknäs åldringshem för god vård

För att stöda denna nyckelgrupps 
interna och externa anseende beviljar 
La Carita Stiftelsen årligen heders-
pris åt team och aktiva individer 
vilkas verksamhet betecknas av hög 
kvalitet och omsorg och dessutom av 
positiva, arbetsutvecklande innova-
tioner.

Korsnäs åldringshem Lärknäs 
är en enhet för åldringar som är 
i behov av långtidsvård. Här bor 
28 klienter och på åldringshem-
met finns dessutom 1 intervall-
plats för kortare vårdtid.

Klienterna har diagnostiserats 
demenssjukdom; en del är rull-
stolsbundna och en del är uppe-
gående med rollator.

Lärknäs åldringshem erbjuder 
en mångsidig vård och omsorg 
tillklienterna till livets slut. På 
åldringshemmet kan man även 
erbjuda hår-fotvård samt mas-
sage. Man har kunnat utveckla 
verksamheten mångsidigt med 
tredje sektorn som även syns.

Åldringshemmet strävar till att 
så bra som möjligt få en hemlik 
miljö för sina klienter. Man strä-

var till att höja trivseln för kli-
enterna bl.a. med att klienterna 
har sina egna kläder. Enheten 
har även eget kök som skapar en 
hemlik miljö som sprider aptitre-
tande dofter av matlagning.

Ett rehabiliterande arbetssätt 
syns på åldringshemmet och man 
uppmuntrar klienterna till egen 
verksamhet alltid när klienten 
orkar. Man uppmuntrar klienten 
att själv promenera, ens några 
steg, dessutom tvätta sig själva 
och även göra andra egna val 
under dagen.

Lärknäs var bland de första 
pionjärerna inom projektet 
”Gröna rum” och nu föreläser 
personalen för andra intresse-
rade. Åldringshemmet gör regel-
bundna besök i trädgården och 

även till närbelägen natur. Man 
erbjuder även andra aktiviteter 
som t.ex. sommarteater, museibe-
sök o.s.v.

På åldringshemmet har man 
egenskötarsystem och även anhö-
riga är delaktiga inom vården och 
andra aktiviteter. Dessutom tar 
Lärknäs emot 6-10 studerande 
som får handledning och från sko-
lorna har man fått mycket positiv 
feedback för bemötande av stude-
rande. Ersättningen används för 
hela personalen och på detta sätt 
har man höjt vi-andan.

Åldringshemmets personal är 
bra skolad och största delen av 
skötarna arbetar deltid. Perso-
naldimensioneringen på åldrings-
hemmet är 0,70.

Lärknäs - vinnare av La-Carita stiftelsens hederspris 2015
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För andra året i rad ställde vi på 
Annahemmet till med en vårdans. 
En mycket uppskattad tillställning 
med orkester, klädkod och serve-
ring. 

På mångas begäran önskas en ny 
dans nästa vår och vi får nog kon-
statera att denna dans får bli en åter-
kommande tradition. 

Fin och dansvänlig musik fram-
fördes av Sven och Johans orkester 
från Närpes. De fem glada spelmän-
nen lockade upp danslystna damer 
och herrar på dansgolvet. Även de 
som inte trodde de kunde dansa mer, 
överbevisade sig själva. 

Vi riktar ett stort och varmt Tack 
till spelmännen, alla glada dansanta 
besökare och inbjudna. Vi ses igen 
nästa vår! 

Flickorna på Annahemmet

Annahemmets vårdans 2015

Sven och Johans orkester spelade upp till dans.
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Det är bråda tider på bibliote-
ket just nu. Hela biblioteket med 
en samling på cirka 40 000 böcker 
och annat material ska flyttas 
från nuvarande biblioteksutrym-
men till tillfälliga utrymmen i f.d. 
Yrkesakademins elavdelning. 

Bibliotekets nuvarande och tidi-
gare personal tillsammans med fyra 
sommarjobbare håller just nu på att 
packa ner, flytta och packa upp bib-
liotekets material.

Biblioteket stängde den 25 maj och 
öppnar vid fd. YA måndagen efter 
midsommar.

- Vi håller tidtabellen, hälsar bib-
liotekschef Carola Bäckström.

- Biblioteket ska vara stängt så kort 
tid som möjligt. Vi har reserverat två 
veckor för tömning och två veckor 
för iordningsställande på nya stället.

Ingången till biblioteket är samma  
som ingången till restaurangen. I 
aulan vid biblioteket kommer tillfäl-
liga utställningsutrymmen att finnas. 
En skild läsesal för dagstidningar 
kommer att ordnas från aulan.

Alla böcker och allt material 
kommer inte att vara tillgängligt 
under flytten. 

- Vi har prioriterat det material, 

Nytt liv i fd Yrkesakademin

Restaurangen Stenbrytaren flyt-
tar in i fd Yrkesakademins köksut-
rymmen.

Restaurangen i kyrkbyn flyttar 
tvärs över Strandvägen och öppnar 
på nytt den 13 juni.

- Vi har gjort en ansiktslyftning, 
förnyat menyn och skaffat nya arbets-
kläder, berättar Jenny Ekström, som 
driver restaurangen.

Restaurangen får även bättre mötes 
utrymmen och en terrass med kvälls-
sol.

- I sommar satsar vi dessutom på 
glass i olika former och kommer att  
erbjuda fler glassportioner än tidi-
gare, hälsar Jenny.

Inredningsbutiken House by F, 
som drivs av Fanny Johansson, 
öppnar nya utrymmen i fd Yrkesa-
kademin i början av juni.

Butiken House by F hyrde tidigare 
utrymmen i kommungården, men 
flyttade i fjol till Vasa och öppnade 
en ny butik i HS Center i centrum av 
Vasa.

Nu sluts cirkeln och House by 
F flyttar verksamheten tillbaks till 
Korsnäs. I Korsnäs skall företaget ha 
försäljning och lager för sin webb-
utik.

Fanny siktar på att öppna sin butik 
i mitten av juni. 

- Sortimentet fortsätter som tidi-
gare, men jag följer med tiden och 
ändrar utbudet i enlighet med de gäl-
lande trenderna, hälsar hon.

House by F flyttar till KorsnäsStenbrytaren 
öppnar i juni

Fanny Johansson öppnar butik 
och webbutik i Korsnäs.

Tillfälliga utrymmen för kommunbiblioteket

som efterfrågas mest, hälsar Carola. 
- Resten kommer att vara nerpackat 
tills vi flyttar tillbaks.

Biblioteket renoveras
I sommar inleds renoveringen av 

kommunbiblioteket i Korsnäs. Bygg-
nadsarbetena beräknas ta ett år. 

Hela biblioteket skall fräschas 
upp från golv till tak. Golvmattorna 
ska bytas, väggar och tak målas, 

fönsterbågar bytas ut, el och ven-
tilation förnyas och en asbestsa-
nering genomförs. Det nuvarande 
musik- och utställningsrummet blir 
ett arbetsrum. Ett nytt utställningsut-
rymme inreds i ett magasin.

Renoveringsbudgeten uppgår till 
drygt 400.000 euro. Kommunen kan 
få hälften av kostnaderna finansie-
rade med statsbidrag.

Text o foto: Kenth Nedergård

Bibliotekschef  Carola Bäckström har fått flytthjälp av Pontus West-
malm, Hannah Westmalm, Roger Nyfors och Fred Södergran.
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Fullmäktige godkände 25.5.2015 
kommunens språkförbindelse.

Korsnäs kommun blev fr.o.m. 
1.1.2015 en frivilligt tvåsprå-
kig kommun; majoritetsspråket är 
svenska och minoritetsspråket är 
finska. Kommunens förvaltnings-
språk är svenska.

I kommunens språkstrategi fast-
ställs att Korsnäs kommun ger som 
förvaltningsmyndighet och som 
serviceproducent sina invånare och 
kunder en god och likvärdig service 
på svenska och finska. 

I kommunens språkstadga garan-
teras tillräckliga språkkunskaper 
i kommunens serviceproduktion. 
Uppgiftsanpassad språkutbildning 
erbjuds inom ramen för de utbild-
ningar som respektive avdelning ger. 
Behovet av språkkunskaper beak-
tas i lönesättningen. Fortbildningar 
erbjuds personalen på båda språken.

Kommunens mötesspråk och kans-
lispråk är svenska. Fullmäktiges 

och kommunstyrelsens möteskallel-
ser, föredragningslistor och proto-
koll översätts. Bilagor översätts vid 
behov. Nämnders, sektioners och 
kommittéers möteskallelser, före-
dragningslistor, protokoll och bilagor 
översätts vid behov. Protokollsutdrag 
ges på kundens språk. Tjänstemanna-
beslut ges på kundens språk. Bilagor 
tas in på det språk de uppgjorts på 
och översätts vid behov till det andra 
språket. 

Eventuella klagomål eller syn-
punkter på den språkliga servicen 
riktas till ansvarig enhet eller tjäns-
teman. Uppenbara fel eller misstag 
i språkhanteringen åtgärdas ome-
delbart eller senast inom en vecka. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för 
förverkligande, utvecklande och upp-
följning av kommunens språkförbin-
delse. Kommunstyrelsen utvärderar 
årligen på basen av de olika enheter-
nas rapportering hur språkförbindel-
sen förverkligats.

Korsnäs kommuns språkförbindelse
Information på svenska och finska

Kommunens information ges på 
bägge språken. Information ges 
genom 

• telefon- och e-postservice på 
bägge språken

• två- eller flerspråkiga visitkort 
och namnskyltar 

• kontakt till kommuninvånare 
och kunder på deras eget språk 

• två- eller flerspråkiga webbsi-
dor 

• trycksaker, information och 
publikationer på två eller flera 
språk 

• skyltning av servicepunkter 
• elektroniska blanketter 
• annonsering 
• anslagstavlor 
Enspråkiga verksamhetsenhe-

ter (skolor) informerar på enhetens 
språk. Vid behov ges information på 
annat språk.

Korsnäs kommun blev fr.o.m. 
1.1.2015 en frivilligt tvåspråkig 
kommun; majoritetsspråket är 
svenska och minoritetsspråket är 
finska. Kommunens förvaltnings-
språk är svenska. Fullmäktige 
godkände kommunens nya språk-
stadga 25.5.2015.

Vid anställning av personal till 
Korsnäs kommun skall den anstäl-
lande myndigheten beakta bestäm-
melserna i kommunens språkstadga. 
Språkstadgan berör inte de tjänstein-
nehavare eller arbetstagare för vilka 
det finns särskilda krav på språkkun-
skaper i lag eller förordning.

Tvåspråkighet i förvaltningen
Bestämmelser om service på 

svenska och finska ingår i språkla-
gen och i kommunens förvaltnings-
stadga. Därtill har Korsnäs kommun 
språkförbindelse godkänd av full-
mäktige som ger anvisningar för hur 
service skall förverkligas på båda 
nationalspråken.

Respektive avdelningschef ansva-

rar för att service ges i enlighet med 
kommunens språkförbindelse. Varje 
enhet inom respektive avdelning 
som betjänar allmänheten bör kunna 
betjäna såväl svensk- som finsksprå-
kiga kunder på deras eget moders-
mål.

Språkkunskaper vid anställning
Språkkunskap är ett behörighets-

villkor och beslut om vilken språk-
kunskap som krävs fattas i samband 
med att en tjänst inrättas. Vid val av 
arbetstagare är det den anställande 
myndigheten som beslutar om krav 
på språkkunskaper. Anställande 
myndighet framgår av kommunens 
förvaltningsstadga.

Den anställande myndigheten 
beslutar om vilka krav som ställs på 
språkkunskaper senast i samband 
med att en ledig plats utannonseras. 
Det bör tydligt framgå vid anställ-
ningen vilka krav som ställs på 
språkkunskaperna.

För nuvarande tjänste- och befatt-
ningsinnehavare bör tjänste- / befatt-

ningsbeskrivningarna uppdateras till 
den del det gäller språkkunskaperna 
i behörighetsvillkoren.

Av personal som före 1.1.2015 
varit i tillsvidareanställning i Kors-
näs kommun krävs inte att behörig-
hetskravet gällande språkkunskaper 
uppfylls.

Av de tjänsteinnehavare som 
anställs av kommunfullmäktige 
krävs för förståelse, tal och skrift 
utmärkta kunskaper i majoritetssprå-
ket och goda kunskaper i minoritets-
språket.

Om det inte krävs språkkunskaper 
för en uppgift skall inga krav ställas.

De tjänsteinnehavare och arbetsta-
gare som har sådana arbetsuppgifter 
där det krävs kunskap i både svenska 
och finska för att arbetet skall skötas 
framgångsrikt skall i första hand visa 
sin kunskap genom intyg för all-
männa språkexamina eller för språk-
examina för statsförvaltningen.

Anställande myndighet kan av 
särskilda skäl bevilja dispens eller 
lindring från uppställda krav på 
språkkunskap. 

Korsnäs kommuns språkstadga
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Korsnäs kommun visar upp sin 
berömda Korsnäströja och lokala 
hantverksprodukter på Pop-Up 
Österbotten på Senatstorget i Hel-
singfors 11-13.6.2015.

Pop-Up Österbotten är ett treda-
gars evenemang där musik, mat, 
vetenskap, design, konst och andra 
vederkvickelser inspirerar besökaren 
att bekanta sig med österbottniskt 
kunnande. 

Korsnäs presenterar sig genom 
information om och bilder från kom-
munen, mathantverksprodukter, 
sommarens evenemang och Kors-
näströjan.

Korsnäsklänning
Korsnäströjan har fått en synlig roll 

i evenemanget. Den världsberömda 
stylisten och designern Teri Niitti, 
som fått uppdraget att sammanställa 
österbottniska design, blev direkt 
förälskad i Korsnäströjan när den 
presenterades för honom i vintras. På 
hans begäran har hantverksdamerna 
från Korsnäs stickat en alldeles ny 
variant – en Korsnäsklänning - som 
för första gången skall visas upp för 
publik i Helsingfors.

Korsnäs visar upp sig i Helsingfors

Gun-Britt Stenberg, Kerstin Sjö-
strand och Inga-Britt Mannfolk 
har tillsammans skapat den nya pro-
dukten på klassiskt manér.

- Korsnäsklänningen är gjord som 
en traditionell Korsnäströja, men 
den har förlängts med en halv meter. 
Mönstret är detsamma och färgerna 
likaså. Det är bara längden som avvi-
ker, förklarar Inga-Britt Mannfolk. 

- De enda direktiven vi fick, var att 
klänningen ska bäras av en manne-
käng, som är 175 cm lång och väger 
60 kg, berättar Gun-Britt Stenberg, 
som burit huvudansvaret.

Förutom att visa upp den nya klän-
ningen, kommer Korsnäsdamerna 
Asta Södergran, Lovisa Backlund, 
Inga-Britt Mannfolk att på traditio-
nellt sätt även sticka en Korsnäströja 

live. Gun-Britt Stenberg sköter de 
virkade partierna. 

Mathantverk 
Korsnäs kommer också att pre-

senteras via lokalproducerat mat-
hantverk. Helena Höglund-Rusk, 
som lett kommunens mathantverks-
projekt, har samlat och koordinerat 
lämpliga produkter, som ska presen-
teras och säljas under de tre dagarna 
i Helsingfors.

Helsingforsarna kommer att kunna 
njuta av Camillas fiskdelikatesser, 
Hinjärv jordgubbar, Mickans skarp-
bröd, skärgårdsdricka och glaze för 
grillen, rabarbersirap, maskrosmar-
melad, rött och grönt salt samt tor-
kade nässlor, som kan användas för 
soppor, te och smoothies.

Text och foto: Kenth Nedergård

Mathantverkare och Korsnäströjan syns på 
Senatstorget i Helsingfors i juni. Bland annat 
Göran Östberg, Gun-Britt Stenberg, Inga-Britt 
Mannfolk och Helena Höglund-Rusk är på plats.
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Extra bidrag för                                               
ungdomsföreningarna

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen 
beslutade 7.5.2015 att under hösten ledigan-
slå 1000 euro som extra bidrag för ungdoms-
föreningarna. 
Närmare information om bidraget kommer 
att meddelas i KorsnäsNytt.

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen fördelade 
årets föreningsbidrag vid sammanträdet 7.5.2015. 

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Tre registrerade idrottsföreningar har inom utsatt tid 

ansökt om verksamhetsbidrag för 2015.
Sektionen fördelade bidraget 13400 euro enligt föl-

jande:
IF Fyren  7150 euro
Korsnäs FF 5000 euro
Västkustryttarna 1250 euro

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fyra föreningar som sysslar med ungdomsverksamhet 

har inom utsatt tid ansökt om verksamhetsbidrag för år 
2015.

Sektionen fördelade årets anslag på 4000 euro i verk-
samhetsbidrag till ungdomsföreningar enligt följande:

Molpe uf 1650 euro
Harrström uf & hf  1250 euro
Taklax uf   600 euro
Korsnäs scoutkår     500 euro

Psykosociala föreningen Träffpunkten hade ansökt om 
1000 euro, men blev utan i fördelningen.

Driftsbidrag till ungdomsföreningar
Tre registrerade ungdomsföreningar har inom utsatt tid 

ansökt om driftsbidrag för år 2015.
Sektionen fördelade i år 1650 euro i driftsbidrag till 

ungdomsföreningar enligt följande:

Harrström uf & hf 680 euro
Molpe uf 370 euro
Taklax uf 600 euro

Bidrag för museiverksamhet
Tre föreningar hade ansökt om verksamhetsbidrag för 

museiverksamhet.
Sektionen fördelade i år bidrag för museiverksamhet på 

totalt 4000 euro enligt följande:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1515 euro
Korsnäs Hembygdsförening 1515 euro
Harrström ungdoms- och byaförening   970 euro

Bidrag för kulturverksamhet
Enskilda och föreningar som bedriver kulturverksam-

het kan ansöka om sektionens bidrag på totalt 3000 euro. 
Inom utsatt tid hade nio ansökningar om bidrag för kul-
turverksamhet inkommit.

Sektionen fördelade i år bidrag för kulturverksamhet 
enligt följande:

Korsnäs Guider   300 euro
Edsviksjöns Allaktivitetsförening   200 euro
Grannklang   200 euro
Tidsresa vid högstadiet i Petalax, åk 8, arbetsgrupp
  100 euro
Molpe Marthaförening   400 euro
Korsnäs Hembygdsförening                       1100 euro
Korsbäck Byaförening    400 euro
Korsnäs  4H     300 euro

Årets föreningsbidrag

Kommunens ungdomsråd 
inlämnade 10.4.2015 en skrivelse 
till Korsnäs kommunfullmäktige. 
I skrivelsen poängterar Ungdoms-
rådet i Korsnäs att ungdomarna 
önskar höras gällande beslut som 
påverkar ungdomar i kommunen. 
Ungdomsrådet vill även ta del av 
allmän information som berör 
unga. 

Kommunstyrelsen konstaterade 
11.5.2015 att ungdomsrådet har en 
viktig uppgift att fylla. Allmän infor-
mation som även berör unga ges bl.a. 

på kommunens hemsida, Facebook, 
Twitter och KorsnäsNytt. Också 
Decibel.fi är en viktig informations-
kanal. 

Korsnäs kommun har haft ett ung-
domsråd i många år. Ungdomsrådets 
uppgifter är att 

1. Följa med den yngre befolk-
ningens behov och ta initiativ till 
och göra framställningar samt avge 
utlåtanden och rekommendationer i 
ungdomsfrågor. 

2. Bevaka att viktiga frågor för den 
yngre befolkningen beaktas i alla 

Initiativ från Ungdomsrådet
organs verksamhet och att deras sak-
kunskap förmedlas till dessa organ. 

3. Befrämja ungdomars deltagande 
i olika föreningars och kommunala 
verksamheter så som ungdoms-, fri-
tids- och kulturverksamhet.

Kommunstyrelsen uppmanade alla 
nämnders organ och avdelningar att, 
då ärenden är i beredningsskedet, ta i 
beaktande ungdomsrådets möjlighet 
att få ge sina synpunkter och åsikter 
i ärendet.
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Kvarkens världsarvsdelegation 
och sekretariat samarbetar på det 
lokala planet med olika organi-
sationer och kommuner gällande 
konkreta åtgärds- och handlings-
planer för Kvarkens världsarv. 
I åtgärdsplanen finns för närva-
rande 16 olika åtgärder som man 
arbetar med. 

För att erhålla resurser för restau-
rering av olika byggnader, uthus 
och bryggor m.m. i världsarvet har 
en projektplan för ett projekt kallat 
MASTO uppgjorts. Projektbudge-
ten uppgår till 578.000 euro för åren 
2015-2017. Kommunens andel av 
projektet är 4.500 euro totalt för åren 
2015- 2017. 

Projektet kommer att inledas 
när den officiella ansökan om stöd 
inlämnats till NTM-centralen. 
Finansieringsbeslut kan förväntas i 
augusti-september 2015, men Forst-
styrelsen avser att starta projektet på 
egen risk under sommaren 2015.

Molpehällorna
I Korsnäs kommer satsningar att 

ske främst på Molpehällorna. Den 
57 meter långa bryggan ska renove-
ras och en mindre pontonbrygga ska 
monteras vid den fast bryggan. Båt-
huset ska målas på talko och föns-
terluckor ska monteras på fönstren. 
Eldplatsen och dess bänkar ska för-
nyas. De gamla oljecisternerna ska 
tömmas och transporteras till fastlan-
det. Den gamla pontonbryggan ska 
också transporteras till fastlandet. 
Vid gästbryggan i Molpe ska en ny 
infotavla uppsättas.

Kommunstyrelsen beslutade 
11.5.2015 att Korsnäs deltar i detta 
projekt med sin andel av kostnaden 
totalt 4.500 euro för perioden 2015-
2017.

MASTO-Projekt

Bryggan på Molpehällorna ska renoveras i Masto-projektet.

Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden godkände 21.5.2015 följande ansökningar om 
byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
A-L Bylund-Karlsson  Harrström 1:70  Tillbyggnad fritidshus
Kenneth Lolax  Harrström 10:177  Bastu
Smålands Miljöenergi Ab Harrström 4:38  Vindmätningsmast, 
  tillfälligt bygglov
Korsbäck byaförening r.f. Korsbäck 1:121  Lager
N Lindfors o M Vesterlund  Korsnäs 12:155  Förråd
Levi Häggdahl  Molpe 5:171  Fritidshus
Levi Häggdahl  Molpe 5:171  Förråd med biltak
Eva Pensar Molpe 876:4  Bastu
Mikael o Emilia Renfors  Molpe 3:51  Bostad
Mikael o Emilia Renfors  Molpe 3:51  Garage
Sami Ruusuvirta  Molpe 56:2  Bostad
Sami Ruusuvirta  Molpe 56:2  Garage
Sami Ruusuvirta  Molpe 56:2  Biltak
J o E Majaniemi  Taklax 7:108  Bastu
Leif Vägar  Taklax 3:48  Fritidshus

Åtgärdstillstånd
Sune Norrdahl  Harrström 3:113  Värmebrunn
Boris Bäckman  Korsbäck 1:87  Värmebrunn
Korsnäs kommun  Korsnäs 33:17  Terrass inom Lv 673:s 
  skydds område.
Bs Ab Skogsbrisen  Molpe 1:153  Biltak
Korsnäs församling  Molpe 2:95  Förråd
Martin Nygårdas  Molpe 10:142  Lada-förråd
Eva Pensar  Molpe 10:87  Förråd
Vasa Elnät Ab  Molpe 6:183  Elfördelningsstation
Vasa Elnät Ab  Molpe 7:180  Elfördelningsstation
Tom Österholm  Taklax 2:152  Silos
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I november 2014 såg en ny gräs-
rotsrörelse dagens ljus, den så kall-
lade Molperörelsen. Starten gick 
när NTM-centralen gick ut med 
planer att freda eller lösa in vissa 
Natura  2000-områden i Kvarkens 
skärgård. Informationen kom i 
form av annonser i de lokala dags-
tidningarna, eftersom NTM-cen-
tralen ansåg att det skulle vara för 
svårt att utreda vilka markägare 
som berörs.

- Denna händelse är egentligen 
bara en i en lång rad av olika beslut, 
som med ett ord kan kallas myndig-
hetsförtryck, förklarar fullmäktige-
ordförande Jonas Lindholm, som 
hör till Molperörelsens kärntrupp.

- Under de senaste åren har den 
ökande byråkratin försvårat all verk-
samhet på landsbygden och detta 
fredningsbesked var droppen, som 
fick det att rinna över. Genom vårt 
agerande vill vi skapa ett kontaktnät 
till politiker på alla nivåer och få bort 
alla lagar och bestämmelser, som inte 
tillför samhället någon nytta.

Flera områden i Korsnäs - på 
Halsön, Molpehällorna och Rönn-
grund - ingår i de områden som ska 
antingen fredas eller inlösas. NTM-
centralen vill inrätta naturskyddsom-
råden, medan Molpeborna vill freda 
frivilligt, privat och för en bestämd 
tid.

Välbesökt valdebatt
Inför riksdagsvalet ordnade grup-

pen en valdebatt med inbjudna riks-
dagskandidater från alla partier i 
Vasa valkrets. Ett tjugotal kandidater 
deltog i det tvåspråkiga diskussions-

mötet, som hölls i Molpe paviljong. 
Åhörarna uppgick till närmare 300 
personer.

- Målsättningen var att väcka 
politikerna om vad som håller på 
att hända, och det lyckades vi med, 
anser Jens Lågas. 

Vi nådde ut med vårt budskap både 
på finskt och svenskt håll. 

Samarbete längs kusten
Fredningsbestämmelserna berör 

inte bara Korsnäs och Malax. Områ-
den, som skall skyddas, finns längs 
hela kusten från Kristinestad i söder 
till Vassor i norr.

- Skrämmande är att människor, 
som helt saknar kännedom om vårt 
område, ska få sitta och bestämma 
vem som är bäst lämpad att förvalta 
vår mark, hävdar Jens Lågas.

- Vi har redan tillräckligt med 
skydd i form av strandgeneralpla-
ner och andra skyddsbestämmel-
ser. Ingen exploatering är möjlig 
och mera skydd är inte nödvändigt, 
tycker Jan-Erik Strandberg.

Gruppen inser att en fredning i 
någon form kommer att ske. Men 
rädslan är att det bara är första steget. 
Vad händer med rätten att fiska, jaga 
och överhuvudtaget röra sig i skär-
gården, och leva som skärgårdsbe-
folkningen gjort i århundraden?

- Att förhindra människans rörlig-
het i skärgården är att döda livsgläd-
jen för oss, som valt att bosätta oss i 
kustområdet, förklarar Jens.

- Om människan slutar röra sig 
i skärgården, ökar förekomsten av 
naturens predatorer, tror Jan-Erik. 

- Vitfåglarnas (måsar och trutar) 
antal kommer att öka och fågelfau-
nans mångfald får vi säga adjö åt. 
Minkar och andra rovdjur får röra sig 
fritt om ingen håller efter dem. De 
bryr sig inte om några fredningsbe-
stämmelser!

Skärgården visas upp
Bland de aktiva i Molperörelsen 

finns en befullmäktigad grupp, som 
är utsedd att förhandla med NTM-
centralen. I den gruppen ingår Ben-
Erik Nedergård, Måns Holming 
och Göran Östberg. Gruppen har 
föreslagit en tidsbegränsad fred-
ning på tio år, men det förslaget har 
kommit i retur.

Protest mot förmynderi och byråkrati

Välbesökt diskussionsmöte med en tvåspråkig panel i Molpe paviljong.

På studiebesök i Molpe skärgård.

Men ett resultat av gruppens verk-
samhet är att NTM-centralen för-
längde tiden för förhandlingar med 
markägarnas representanter. I maj 
genomfördes gruppens representan-
ter ett studiebesök till områden som 
omfattas av fredningsbestämmel-
serna

Den 5 juni guidade gruppen EU-
parlamentariker Nils Torvalds och 
en delegation från Bryssel i Korsnäs 
skärgård för att de skulle få bekanta 
sig med de berörda områdena och 
uppmärksammas på hur de finländ-
ska myndigheterna agerar.

Förhandlingsgruppens målsättning 
är att arbeta fram ett entydigt förslag 
med samma villkor för alla berörda 
markägare.

Text: Kenth Nedergård
Foto: Jasmine Nedergård, 

Måns Holming
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Det finns ett klart behov av 
morgon-/eftermiddagsvård för 
förskolebarn och morris/eftis för 
skolbarn som går i Taklax förskola/
skola inkommande läsår. Sju barn 
behöver eftermiddagsvård/eftis. 
Några barn behöver morgonvård/
morris. 

Föräldrarna önskar att verksam-
heten ska ordnas på föräldrarnas 

Undervisningstimmar för 
nästa läsår

Elevantalet ökar något och undervisningstimmarna likaså till nästa 
läsår. Bildningsnämnden fördelade nästa läsårs undervisningstimmar 
15.4.2015. 

Nästa år finns 114 elever i kommunens grundskolor jämfört med 109 elever 
senaste år. Eleverna är fördelade enligt 64 (+2) i Kyrkby skola, 28 elever 
i Molpe skola (-2) och 22 elever i Taklax skola (+5). Dessutom inleder 24 
elever förskolan; 10 i kyrkby skola, 7 i Molpe skola och 7 i Taklax skola.
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Sommarstängt   
på dagis

Harrström och Molpe daghem 
håller stängt 6.7-31.7.15. Kottebo 
daghem håller öppet hela somma-
ren och fungerar också som reserv-
daghem för Harrström och Molpe 
daghem under tiden 6.7-31.7.15.

Morris och eftis i 
Harrström och Taklax

hemort, men det viktigaste var att 
barnen får bilda en egen gemensam 
grupp med egen ledare. 

Bildningsnämnden beslutade 
20.5.2015 att eftermiddagsverk-
samheten ordnas i Harrström med 
en egen ledare och i eget utrymme. 
Morgonvård ordnas enligt behov och 
personalresurser i respektive by.

Till skolorna fördelas undervisningstimmar för läsåret 2015-16   
enligt följande:
Skola Elever åk 1-6 Försk.elever Timantal
   (åk1-6+försk+stöd+övr.uppg) 
Kyrkby skola 64 10 122 h + 20 h + 6 h  + 2 h
Molpe skola  28  7 74,5 h + 20 h + 5 h + 2 h
Taklax skola  22   7 62,5 h + 20 h + 5 h + 2 h
Sammanlagt  114 elever 24 elever 259 h + 60 h + 16 h + 6 h

Kompletteringsval 

Pälsfarmare Torsten Nordmyr 
har avlidit. Han har under många 
år varit förtroendevald och har den 
senaste mandatperioden verkat 
i följande kommunala uppdrag: 
ersättare i kommunstyrelsen och 
viceordförande i äldre- och handi-
kapprådet.

Kommunfullmäktige förrättade 
kompletteringsval till kommunsty-
relsen. Håkan Wester valdes som 
ersättare i kommunstyrelsen för den 
återstående mandatperioden. 

Kommunstyrelsen utsåg 11.5.2015 
Håkan Häggblom till ny medlem i 
äldre- och handikapprådet och Stina 
Österbro till ny viceordförande för 
den återstående mandatperioden.

Prästgårdsmuseiföreningen i 
Korsnäs hade årsmöte måndagen 
den 25 maj. 

Till ny ordförande för föreningen 
valdes Anita Ismark. Avgående ord-
förande Mats Ståhl avtackades för 
hans mångåriga insats i föreningen. 
Han fortsätter som medlem i styrel-
sen. 

Bland föreningens uppgifter är 
program i Korsnäsveckan och Lant-
dagen samt utställning av hantverk. 
Därtill ska städtalko hållas och små-
reparationer göras. Prästgårdsmuseet 
är en riktig kulturskatt i Korsnäs.

Prästgårdsmuseet informerar

Avgående ordförande Mats Ståhl 
avtackades av Roger Lindholm. Ny 

ordförande är Anita Ismark.
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Sedan mitten av april är det möj-
ligt för Korsnäsborna att besikta 
bilen på hemmaplan. Bergfolks 
Car Service i Molpe öppnade sin 
nya besiktningshall den 14 april. 

Alla bilar upp till 3500 kg är väl-
komna på årsbesiktningar och efter-
granskningar.

- Ända sedan öppningen har det 
varit en strid ström med kunder, 
hälsar besiktningsman Peter Kaas, 
som anställts för besiktningsuppdra-
get.

- En bra dag hinner jag besikta 
10-15 bilar.

Peter Kaas är hemma från Töjby 
och har besiktat bilar i åtta år; först 
i Borgå och de senaste åren i Vasa. 
Nu är han ansvarig besiktningsman i 
Molpe. 

Nya utrymmen
Bergfolk Car Service är den nionde 

bilverkstaden i Finland och den första 
i Österbotten, som erbjuder besikt-
ningsservice. Det var en lagändring 
i juli 2014, som gjorde det möjligt 
för verkstäder att starta besiktnings-
verksamhet. Christian Bergfolk 
var inte sen att nappa på möjlighe-
ten. Verkstaden byggdes ut och i de 

Bilbesiktning i Korsnäs
nya utrymmena finns nu en separat 
besiktningshall och en tvätthall. 

- Besiktningen måste ske i skilda 
utrymmen och eventuell service 
måste ske före eller efter besikt-
ningen, berättar Peter.

- Det är inte tillåtet att serva under 
själva besiktningen. Men på det här 
sättet kan vi sköta eftergranskningar 
på ett smidigt sätt för kunderna i sam-
band med nödvändiga reparationer. 
Kunden kan också lämna bilen för 

service på förhand och så kan vi göra 
nödvändiga reparationer och sedan 
besikta bilen under samma dag.

Kunderna kommer från området 
mellan Vasa och Närpes. Främst är 
det dock Korsnäs- och Malaxbor, 
som hittat till Bergfolk. Kostnaderna 
ska hållas på en konkurrenskraf-
tig nivå och en vanlig årsbesiktning 
kostar i dagsläget 45 euro. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Sfp i Korsnäs informerar
Svenska Folkpartiet är ett hund-

raårigt politiskt parti som har 
trettiotusen medlemmar i cirka 
hundrafemtio lokalavdelningar. 
Svenska folkpartiet samlar dem 
som vill arbeta för ett Finland 
där det finns två nationalspråk; 
svenska och finska. 

SFP arbetar bland annat för en 
stark svenskhet, en fungerande två-
språkighet, en levande nordism, en 
stärkt europeisk gemenskap och ett 
globalt ansvar. SFP anser att välstånd 
och rättvisa föds ur ett samhälle som 
tjänar individen, en ekonomi som 
stöder privata initiativ och hänsyn 
till miljön, ett utbildningsväsen som 
ger utvecklingsmöjlighet för alla, ett 
socialskydd som både bär och akti-
verar. I samarbete med andra partier 
och folkrörelser verkar SFP för frihet, 

rättvisa, jämlikhet och tolerans.

Lokalavdelningen i Korsnäs
En av partiets lokalavdelningar 

finns här i Korsnäs och det är den som 
ställer upp kandidater till kommunal-
valet i kommunen. En förutsättning 
för ett självständigt Korsnäs i fram-
tiden är att det finns människor som 
är intresserade av förtroendeuppdrag 
och att arbeta för det gemensamma i 
samhället. Våren 2017 är det återigen 
dags för kommunalval. 

2015-2016 sitter följande i sty-
relsen för SFP:s lokalavdelning i 
Korsnäs; Katarina Holmqvist ordf., 
Johanna Juthborg vice ordf., Sofia 

Mitts-Björkblom sekr., Lars-Erik 
Holmblad kassör, Henrik Rosendahl, 
Roger Bergström, Ida Söderholm, 
Rosita Eklund, Jan-Erik Åkersten 
och Anna-Lena Kronqvist som Kvin-
noförbundets representant. 

Välkomna att ta kontakt med någon 
av oss om du vill veta mer om SFP i 
Korsnäs och vår verksamhet! 

År 2015 deltar lokalavdelningen i 
SFP-aktiviteter som ordnas av kret-
sen och partiet centralt samt satsar på 
en del aktiviteter lokalt. 

SFP i Korsnäs deltar med aktivite-
ter vid Lantdagen som arrangeras i 
Korsnäs lördag 8.8.2015! Kom gärna 
och diskutera med oss där!

Besiktningsman Peter Kaas och företagare Christian Bergfolk är 
nöjda med besiktningsverksamheten i Molpe.
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Det senaste året har ett nytt land-
märke börjat ta form i Harrström. 
Vid infarten till byn har en vild-
vuxen äng fått ge vika för märkliga 
konstruktioner och formationer. 
När allt är på plats, kommer områ-
det att inhysa en allaktivitetspark 
för alla åldrar.

Allaktivitetsparken skall bli Harr-
ströms nya mötesplats.

- Området är indelat i fyra olika 
sektioner med aktiviteter för de olika 
åldrarna, förklara Tomas Hansson, 
primus motor och arbetsledare för 
projektet.

- En del av området är avsett för 
större barn. Där finns en lekpark med 
klätterställningar och en äventyrsbåt. 
En annan del av området är planerat 
för mindre barn och bjuder på utrym-
men för lekar och spel. Ett område är 
planerat för träning och fysisk akti-
vitet. Det fjärde och sista området är 
avsett för seniorer och skall erbjuda 
en trevlig omgivning för olika möten.

Aktivitetsparken har genomförts i 
form av ett Leader-projekt. Projek-
tet inleddes våren 2014, då marken 
började beredas. Förra sommaren 
genomfördes de första talkoinsat-
serna, som pågick ända fram till jul. 

- Den första verkliga utmaningen 
var att få de rejäla lekredskapen sta-
digt på plats, berättar Tomas. 

- De är nedgrävda, gjutna och för-
ankrade två meter under markytan 
för att stå stadigt när parken fylls av 
lekande barn. 

I vår har talkouppdragen inletts i 
maj och kommer att pågå till augusti, 
då parken skall stå klar. Talkokvällar 

ordnas två kvällar i veckan. På mån-
dagar jobbar byns damer och på tors-
dagarna är det herrarnas tur.

Leaderprojektet uppgår till ca 
70.000 euro. Dessutom tillkommer 
drygt 3000 h arbete, som gjorts på 
talko. Arbetet leds av en projektgrupp 
bestående av Tomas Hansson, Petra 
Wide, Heidi Kammonen, Sofia 
Mitts-Björkblom och Johanna 
Juthborg.

Invigning i augusti
Den 16 augusti skall ordnas en stor-

slagen invigning av allaktivitetspar-
ken. Parken kommer att vara öppen 
året runt och vara gratis att besöka. 
På området kommer dessutom att 
ordnas olika ledda aktiviteter. I höst 
skall det bland annat ordnas utegym-
pakurser.  

- Allt kommer nog att bli klart i tid, 
försäkrar Tomas. 

- Just nu hoppas vi bara på torrare 
väder, så att vi ska kunna anlägga 
den återstående gräsmattan och grus-
gångarna.

WC och kök i fiskehamnen
I Leader-projektet ingår också 

bättre service vid fiskehamnen. Förra 
året byggdes ett båthus för möten 

och fester, men wc och kokmöjlig-
heter har saknats. Nu håller en grupp 
talkoarbetare på att iordningsställa 
en bod med wc och kokvrå, som ska 
kunna användas när det är grupper i 
utsiktsbåthuset.

Skepp och skoj i Harrström
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Talkodamerna Emma Granö, Anja Nyman, Heidi Kammonen, Petra 
Wide och Sofia Mitts-Björkblom testar den stora klätterbåten.

Tomas Hansson och Heidi Kam-
monen sågar till staketbräder.

Ny mötesplats i byn
Området kring uf-lokalen i Harr-

ström kommer att bli en riktig knut-
punkt i byn. Kommunen har köpt ett 
markområde på andra sidan lokalen 
och där kommer en ny rink/tennis-
plan att anläggas. 

Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland har nyligen beviljat 
kommunen 36.000 euro i statsbidrag 
för projektet.  

Text o foto: Kenth Nedergård

Jan-Erik Åbacka och Jan-Ola 
Granholm inreder sjöboden med 
wc och kokvrå i fiskehamnen.
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IF FYREN INFORMERAR

Fyrens Minivarv
Fyrens minivarv ordnades 

onsdag 20 maj. 40 deltagare sam-
lade in 2042 €.

Barnen fick varm saft o glass efter 
loppet. Samma kväll var det prisut-
delning till löparna i vårens terräng-
cup.

Tack till alla sponsorer. Tack till 
alla som deltagit och hjälpt till med 
minivarvet.

Pappersinsamling
IF Fyren tackar alla som hjälpte 

till med pappersinsamlingen. Vi 
samlade ihop 21.500 kg, vackert så.

Terrängcup
Terräng-cupen avslutades med 

prisutdelning i samband med mini-
varvet. 82 juniorer har deltagit i 
vårens terräng-cup.

Klubbtävlingar
Sommarens klubbtävlingar 

arrangeras på idrottsplanen i Kors-
näs med början kl.18.30, anmäl-
ningar kan göras från kl.18.15. Läs 
mera om grenar och annan informa-
tion på föreningens hemsida iffyren.
fi.

Klubbtävlingar, onsdagar kl.18.30 
3.6 - 10.6 - 17.6 - 24.6 - 1.7 - 29.7 - 
5.8 - 12.8 - 19.8 - 26.8.

Motionskampanj
Motionskampanjen avslutades 

7.6. Kom ihåg att lämna in presta-
tionskortet till kommunkansliet i 
Korsnäs eller per epost till lind-
holm.roger@gmail.com senast 
15.6.2015.

Årets idrottsskola har hållits  på 
idrottsplanen i Korsnäs. 

Närmare 30 barn samlades första 
veckan i juni för att lära sig olika 
friidrottsgrenar, spela fotboll, tennis, 

Årets idrottsskola
badminton, volleyboll och många 
olika lekar. Lite sol, regn och mycket 
blåst fick alla deltagare vara med om 
under idrottsskolveckan.

Roger Lindholm 

Årets hjälpledare Katarina  
Rönnqvist,Christoffer Törnroos, 
Amanda Karlsson, Daniella 
Lassas och Felicia Åbacka.Glada deltagare på årets idrottsskola.

En ny häcklöpare Celine 
Ramstedt.
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Öppning av nya biblioteksutrymmen
Öppning av bibliotekets tillfälliga utrymmen i fd 

Yrkesakademin måndag 29.6.2015 kl. 14.00.

Vernissage med öppning av sommarens utställ-
ning; ”Fåglar i Sydamerika” fotografier av Mikko 
Pyhälä. Siv Ågren och Jeanette Edfelt uppträder 

med sång och musik. Servering.

Grattis till studenterna!
Årets studenter uppvaktades av Korsnäs kommun 

med varsitt exemplar av boken Korsnäs i tiden. 
Studenterna får även Korsnäs historia (från 1985) 
som får hämtas från biblioteket på nya adressen 

Silverbergsvägen 23, fd YA, efter 22.6. Gratulerar än 
en gång och lycka till i framtiden!
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Multikulturforum
Kulturverksamheten i Korsnäs kommun deltar 

sedan hösten 2014 i Österbottens förbunds pilotpro-
jekt Multikulturforum. Övriga deltagare är staden 
Jakobstad och Vasa stad samt den finskspråkiga Vasa-
avdelningen i Finlands Röda Kors. 

Projektet vill med kulturen som hjälpmedel och arbets-
metod underlätta den dubbla integreringen, det vill säga 
invandrarnas anpassning till sin nya miljö, men också 
ursprungsbefolkningens anpassning till de nyinflyttade. 
Projektet vill göra umgänget mellan människor från olika 
kulturer lättare. 

Projektet består av tre delar: strukturforum som tar 
fram samarbetsmodeller för mångkulturell service, infor-
mation och samordning. Bibliotekschefen, kommunens 
kulturansvariga tjänsteman, medverkar i detta organ, till-
sammans med representanter för de övriga deltagande 
kommunerna Jakobstad och Vasa, samt FRK:s finska 
Vasa-avdelning. 

Det kulturella mötesforumet arbetar lokalt för att skapa 
aktiviteter. I Korsnäs kommuns kulturella mötesforum 
deltar: Roger Lindholm, Siv Högnäs, Petra Sundholm, 
Katarina Westerlund, Sofia Mitts-Björkblom, Carola 
Bäckström med projektchefen Seija Punnonen som 
sammankallare. Gruppen träffas i biblioteket och plane-
rar verksamheten. Förutom den nu aktuella Multikultur-
konserten i Molpe, kommer vi att delta i Månaden för 
hundra språk-Satakielikuukausi 21.2.-21.3.2016 och 
ordna workshops kring konst och pröva andra intressanta 
verksamhetsidéer som kläckts i kulturgruppen.

Den tredje byggstenen är barnkulturnätverket BARK, 
som är bekant också i Korsnäs, tack vare tidsresorna som 
ordnats både i Korsnäs och i Petalax. Denna verksamhet 
fortsätter även som en del av Multikulturforum.

Projektet avslutas 31.12. 2016.

Biblioteket har flyttat!
Obs! Biblioteket är tillfälligt inhyst i fd YA/KKC 
under biblioteksfastighetens grundrenovering. 
Verksamheten fortsätter i full skala, det finns 
internetdatorer och trådlöst WLAN för kunder, 
dagstidningar, veckotidningar, böcker, dvd-
filmer och utställningar mm.

Sommaröppethållningstiderna gäller i juni, juli 
och augusti måndag och fredag kl 12-19, ti, on, 
to 12-15.

Vinteröppethållningstider från september.

Returlucka, silverfärgad veckopostlåda, utan-
för huvudingången till fd matsalsbyggnaden. 
Luckan får användas då biblioteket är stängt 
- om biblioteket är öppet, vänligen returnera 
inne i biblioteket.

Bokbussen har sommaruppehåll och kör igen 
från och med måndagen den 10 augusti. Bok-
bussen kör udda veckor, måndag, tisdag och 
onsdag.

Korsnäs bibliotek, Silverbergsvägen 23, PB 5, 
66200 Korsnäs      tel 06-3479140

Multikulturkonsert i Molpe paviljong
Söndag 28.6 kl 18

Förra vårens mångkulturella succehappening i  
årets tappning med musik i fokus! 

Uppträdande från Island, Bosnien, Vitryssland 
och Ghana, Malax och Korsnäs. Kom och hör 

och se Kvintetten med Daniella, Street dance, 
Grupp 17, Stefan Sturla Sigurjonsson & Anna 

Stefansdotter, Kpanlogo-yede. 
 

Biljetter vid porten 5 euro. 
Molpe Marthaförening sköter pausserveringen, 

3 euro.

Arr. Korsnäs kommun, Bkfs-sektionen i samar-
bete med Österbottens förbunds projekt Mul-

tikulturforum. 
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Sommarens evenemang i 
Korsnäs 2015

Fredag 12.6
SOMMARTORG vid Molpe paviljong 
kl. 14-17.

Lördag 13.6
HANTVERKSDAG ”Det händer 
med små händer” på hembygdsmu-
seet. Pyssel, bakning och servering kl. 
13.00 – 16.00. Arr. Korsnäs hembygds-
förening rf

Onsdag 17.6
SOMMARSAMLING på Strandhyd-
dan i samarbete med Träffpunkt Socken 
och Spiron kl.18.00. Program och ser-
vering. Alla är välkomna. Arr. Korsnäs 
församling.
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i 
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

Torsdag 18.6
UTFÄRD TILL POWERPARK
För 4H-medlemmar kostar resan 40,- 
om du är under 130 cm och 50,- om du 
är över 130 cm. Icke 4H-medlemmar 
betalar 10,- mer. Är du under 10 år 
behöver du ha någon äldre med! Vuxna 
utan åkband betalar 25,- för inträde och 
buss. Arr. Korsnäs 4H.
OBS! Anmälningar: petra.sundholm@
fs4h.fi eller 045-8764838. 

MIDSOMMARFÖRSÄLJNING 
OCH 2-ÅRSJUBILEUM vid Kors-
näsgården kl. 14-17. Lokala produkter, 
bokförsäljning, servering.
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.

Fredag 19.6 
MIDSOMMARVAKA kl. 21-03 vid 
Molpe paviljong. 
San Marino & Linda, 
Roxie och Pop Dean. 
Arr Molpe Uf Enig-
heten

Söndag 21.6 
ALLSÅNGSCAFÈ I MIDSOM-
MARTID vid Strandhyddan kl. 18.00. 
Arr. Korsnäs församling.

Måndag 22.6 - 3.7
SIMSKOLA vid Molpe simstrand. 
Kl. 10.00-12.30 för barn från Korsnäs 
och Korsbäck. Kl. 13.30-16.00 för barn 
från Molpe. Förhandsanmälan senast 
14.6.2015 www.folkhalsan.fi/korsnas. 
Arr. Folkhälsan i Korsnäs. 
LEKFULL SPORT på idrottsplanen 
i Korsnäs kl. 18.30. Bekanta dig med 
friidrott och fotboll på ett lekfullt sätt. 
Arr. IF Fyren och Korsnäs FF.

Tisdag 23.6
FOTBOLL
Korsnäs FF – NuPa kl. 19:00 på 
Korsnäs centralidrottsplan

JUNI

Onsdag 24.6
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i 
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

Fredag 26.6
FREDAGSFÖRSÄLJNING vid Kors-
näsgården kl. 14-17.
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.

Söndag 28.6
FAMILJEDAG I HARRSTRÖM, 
soppdag, familje- och barnaktiviteter 
vid fiskehamnen i Harrström kl. 11-15.

MULTIKULTKONSERT i Molpe 
paviljong kl. 18.00. Uppträdande från 
Island, Bosnien, Vitryssland och Ghana, 
Malax och Korsnäs: Stefan Sturla Sigur-
jonsson & Anna Stefansdotter, Grupp 
17, Street dance, Kpanlogo-yede, Kvin-
tetten med Daniella. 
Arr. Korsnäs kommun, Bkfs-sektionen i 
samarbete med Österbottens förbunds 
projekt Multikulturforum.
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PAINTBALL för dig över 14 år vid Waterloo 
kl. 18.30. Deltagaravgift 15,-. Anmälningar 
till petra@sou.fi eller 045-8764838 senast 
25.6. Arr: Ungdomsrådet i Korsnäs.
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i Korsnäs kl. 18.30. Arr. 
IF Fyren.
SOMMARSAMLING på Strandhyddan kl 19.00.

Torsdag 2.7 
DRESSYRTÄVLING kl 18.30 vid ridbanan i Korsnäs. Arr. 
Västkustryttarna rf

Fredag 3.7 
HEMLIGA RESAN med Korsnäs församling.
SOMMARTORG vid Molpe paviljong kl. 14.00-17.00
FREDAGSFÖRSÄLJNING vid 
Korsnäsgården kl. 14.00-17.00

Lördag 4.7
STREET RACE på Strandvägen i 
Korsnäs kyrkoby kl. 11.00. Motors-
tunt med Victor Häggblom. Bilpa-
rad. Servering. Arr: Korsnäs ufbf/
Motor Maniax.
KLÄDINSAMLING OCH 
SOMMARLOPPIS vid Gruvan - 
Gruvvägen 28 - i Korsnäs kl. 11.00–15.00
GRUVDAG med guidad vandring längs Gruvleden kl. 11.00-
13.00

Söndag 5.7  
HÖGMÄSSA i kyrkan 

Korsnäsveckan 29.6-5.7
Måndag 29.6
ÖPPNING AV KORSNÄSVECKAN i bibliotekets tillfäl-
liga utrymmen i fd KKC/YA kl. 14.00.
VERNISSAGE med öppning av sommarens utställning; 
”Fåglar i Sydamerika” fotografier av Mikko Pyhälä. Siv Ågren 
och Jeanette Edfelt uppträder med sång och musik.
BILDER FRÅN ASIEN Leif Österroos berättar och visar 
bilder från Asien kl. 19.00 i Prästgårdsmuseet.

Tisdag 30.6 
UTFÄRD TILL MOLPEHÄLLORNA
Guidad rundtur till Molpehällorna i fyrvaktare Jakob Rautios 
fotspår kl 13.00-16.00 Besök världsarvets södra del och 
upplev fin natur i skärgårdsmiljö.
Avfärd från Bredskärs fiskehamn kl 13.00 – ca 25 min båtfärd. 
Förhandsbokning. Väderreservation.
Info och anmälningar Ann-Sofi Backgren 050-5222642.

BEACHVOLLEYTURNERING kl.17.00 vid idrottsplanen i 
Korsnäs. Anmälan till Roger Lindholm tel. 044 2000081 senast 
20.6.
ALLSÅNG VID EDSVIKSJÖN kl. 19.00. Sång och musik 
med Linda Backgren-Holm, Kaj Holm m.fl. 
FOTBOLL
Korsnäs FF – Kungliga Wasa kl. 19.00 på 
Korsnäs centralidrottsplan

Onsdag 1.7 
GUIDNING VID KYRKAN OCH BEGRAVNINGS-
PLAN. Korsnäs Guider rf guidar med start kl. 18.00
KVÄLLSKONSERT vid Prästgårdsmuseet kl. 20.00
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Måndag 6 - 17.7
SIMSKOLA vid Harrström simstrand. 
Kl. 10.00-12.30 för barn från Taklax 
och Harrström. Förhandsanmälan För-
handsanmälan senast 14.6.2015 www.
folkhalsan.fi/korsnas. Arr. Folkhälsan i 
Korsnäs.  

Måndag 6 - 10.7
LEK OCH PLASK för barn i åldern 
3-5 år tillsammans med vuxen i Molpe 
kl. 13.30 – 14.30. 
Förhandsanmälan senast 14.6.2015 
www.folkhalsan.fi/korsnas. Arr. Folkhäl-
san i Korsnäs. 

Tisdag 7.7
ALLSÅNG OCH PICKNICK I DET 
GRÖNA vid Marthagården i Molpe kl. 
19.00. Arr. Molpe Marthaförening och 
Molpe Vippor.

Torsdag 9.7
BARNENS KALASTURNÈ vid nya 
Korsnäsgården kl. 14.00-15.30. Familje-
evenemang med scenprogram – pjäsen 
”Mr. Hamsters äventyr”, konsert ”Värl-
dens bästa Astrid” med Apan Anders 
och kompisar, ledda lekar, pyssel, ser-
vering och trevlig samvaro. Inträde 
10 euro, 
familje-
biljett 30 
euro (4 
pers), 
under 2 
år gratis.

Fredag 10.7
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.
FREDAGSFÖRSÄLJNING vid Kors-
näsgården kl. 14-17.

Lördag 11.7

KORSHAMNSDAGEN vid Storkors 
fiskehamn. Dagsprogram kl. 11.30-
14.30 laxsoppa, våfflor, lotteri, sång och 
musik m.m. Kvällsprogram kl 21.00-
02.00 dans till tonerna av Trio Sonor, 
servering. Arr. Harrström fiskargille, 
Korsnäs fiskargille o. Korsnäs fotbolls-
förening.

PICKNICK PÅ KOBBERGET kl. 
13-16. Packa med lite matsäck och kom 
ut till Kobberget för en eftermiddag 
med trevlig samvaro. Musikunderhåll-
ning, kaffe & tilltugg bjuds, hemligt 
program. Arr. Molpe Uf

Måndag 13 - 17.7
LEK OCH PLASK för barn i åldern 
3-5 år tillsammans med vuxen i Harr-
ström kl. 13.00 – 14.00. 
Förhandsanmälan senast 14.6.2015 
www.folkhalsan.fi/korsnas. Arr. Folkhäl-
san i Korsnäs. 

Torsdag 16.7 
DRESSYRTÄVLING kl 18.30 vid rid-
banan i Korsnäs. Arr. Västkustryttarna rf

Fredag 17.7 
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17
FREDAGSFÖRSÄLJNING vid Kors-
näsgården kl. 14-17.

Lördag 18.7 
HÖGSOMMARDANS kl. 21-02 vid 
Molpe paviljong. Carisma och Allan & 
The Astronauts. Arr. Molpe Uf Enighe-
ten

Torsdag 23.7
HOPPTÄVLING kl 18.30 vid ridba-
nan i Korsnäs. Arr. Västkustryttarna rf
FOTBOLL
Korsnäs FF – SuSi Young Boys kl. 19:00 
på Korsnäs centralidrottsplan

Fredag 24.7
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.
FREDAGSFÖRSÄLJNING vid Kors-
näsgården kl. 14-17.

Lördag 25.7
UTFÄRD TILL POWERPARK
för ungdomar över 
13 år. Resan kostar 
45 euro. Vi är på 
nöjesparken ca kl. 
11.00-17.00.
Arr. Fritidsavdelningen i samarbete med 
Ungdomsrådet. 
OBS! Anmälningar senast 20.7.2015 
petra@sou.fi eller 045-876 4838.

Tisdag 28.7
EN KVÄLL MED LASSE BERG-
HAGEN vid Molpe paviljong kl. 
19.00. Nordens mest folkkära artist 
Lasse Berghagen bjuder publiken på 
sina mest älskade sommarsånger samt 
även lite nya låtar som han skrivit med 
Thomas Enroth. Medverkande: Thomas 
Enroths orkester och gästartisten 
Helene Nyberg.
Biljetter: 30 € + 2 € exp.avg./biljett 
(Obs! biljetter som köps via internet + 
1,50 € exp.avg./biljett)

Onsdag 29.7
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i 
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

Fredag 31.7
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.
FREDAGSFÖRSÄLJNING vid Kors-
näsgården kl. 14-17.

JULI
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Sommaren i Korsnäs 2015

Tisdag 4.8
FOTBOLL
Korsnäs FF – VäVi kl. 19.00 på idrotts-
planen i Korsnäs.

Onsdag 5.8
KLUBBTÄVLING på 
idrottsplanen i Korsnäs 
kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

Torsdag 6.8
KLUBBMÄSTERSKAP I HOPP-
NING kl 18.30 vid ridbanan i Korsnäs. 
Arr. Västkustryttarna rf 
Klass 1. Bom. Klass 2: kryss. Klass 3. 
60cm - Klubbmästerskap för juniorer. 
Klass 4: 80 cm - Klubbmästerskap för 
seniorer.

Fredag 7.8
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.
FREDAGSFÖRSÄLJNING vid Kors-
näsgården kl. 14-17.

Lördag 8.8
KORSNÄS LANTDAG kl 11-14 vid 
museiområdet. Marknad med program. 
Servering. Premiering av Årets kulturbä-
rare. Program av ortens föreningar och 
aktiva. Arr. Korsnäs kommun i samar-
bete med ortens föreningar.

Söndag 9.8
VÄRLDSARVSDAG MED PRO-
GRAM PÅ MOLPEHÄLLORNA. 
Båten startar från Bredskärs fiskehamn 
kl. 13 och 14. Hemfärden sker kI. 15 
och 16. Världsarvsambassadör Ann-Sofi 
Backgren guidar besökarna i fyrvak-
tare Jacob Rautios fotspår. Korsdraget 
underhåller.
Anmälningar senast 7.8. till Korsnäs 
brandklubb lasse.nylund@khtgarden.
com eller per tel. 0500-563598.

Onsdag 12.8
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i 
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

Fredag 14.8 
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.
FREDAGSFÖRSÄLJNING vid Kors-
näsgården kl. 14-17.

Söndag 16.8 
KORSNÄS-
POKALEN vid 
ridbanan i Korsnäs. 
Mer info på www.
vkr.fi. Arr. Västkust-
ryttarna rf.

INVIGNING AV AKTIVITETS-
PARKEN i Harrström. Närmare info på 
www.harrstrom.fi

Måndag 17.8
FOTBOLL
Korsnäs FF – FC Kuffen kl. 19.00 
på idrottsplanen i Korsnäs.

BESÖK KORSNÄSBYGDENS KULTURSKATTER
Korsnäs hembygdsmuseum och Prästgårdsmuseet är öppna med guide 
16.6-2.8 kl. 13-17 (må stängt). Sommarens utställning i hembygdsmuseet: 
smidesverktyg i Smedjan, virkade handarbeten av Ester Boström i museet. 
Permanenta utställningar: Korsnäströjan, säljakten.
Hantverkssmedjan i Molpe kan bokas med hembakt och kaffe för upp till 30 
personer. Molpe Marthaförening ordnar.

Onsdag 19.8
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i 
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

Fredag 21.8
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.

Lördag 22.8 
SÄSONGAVSLUTNING 
kl. 21-02 vid Molpe pavil-
jong. Tommys och Less is 
More. Arr. Molpe Uf Enig-
heten.

Onsdag 26.8
KLUBBTÄVLING på idrottsplanen i 
Korsnäs kl. 18.30. Arr. IF Fyren.

Torsdag 27.8
FOTBOLL
Korsnäs FF – Malax IF kl. 18.30 på 
idrottsplanen i Korsnäs.

Fredag 28.8
SOMMARTORG vid Molpe pavil-
jong kl. 14-17.

Lördag 5.9
HOPPTÄVLING kl 11.00 vid ridba-
nan i Korsnäs. Arr. Västkustryttarna rf

Söndag 12.9
KLUBBMÄSTERSKAP I DRES-
SYR kl 11.00 vid ridbanan i Korsnäs. 
Arr. Västkustryttarna rf

Lördag 19.9
FOTBOLL
Korsnäs FF – Sporting II kl. 14.00 på 
idrottsplanen i Korsnäs.

AUGUSTI

SEPTEMBER

28
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Museiområdet i Korsnäs lördag 8.8.2015 kl. 11-14MarknadsförsäljningHälsningstal av kmfgeordf Jonas Lindholm
Årets festtalare kd Christina Båssar
Årets kulturbärare, utdelning av hederstecken 
Barnprogram: musik med Skrubiluttan och 
Skrubilej (Desiree Saarela-Portin och Mari-
anne Maans). Ta med ett eget litet fantasiin-
strument (typ kastrullock), så spelar vi musik 
från Fantasien.

Korsnäs 
kommun

Boka 
marknadsplatser 

- kontakta biblioteket 
06-3479140

Försäljning och utställningMathantverksprodukterDjurgård med husdjurAmerican Cars bilutställning
Soppa med hembakt bröd på området kl. 11-14
Plockastek, efterrätt på Stenbrytaren kl. 11-16
FöretagarcaféKvarnen är öppen och smedjan i användning
Grädda bröd på järnåldersugnen, kärna smör på 

traditionellt visBiblioteket är lördagsöppet på Lantdagen kl. 11-15

Loppis på gruvområdet
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KORSNÄS
På gång i

Hantverksdagen 

Det händer med små händer
Lördag 13.6 kl. 13-16

på gårdstunet vid hembygdsmuseet i Korsnäs

- bakning på järnåldersugnen
- bokvikning
- målning, rep, risarbeten m.m

Servering!    
Fritt inträde!  

Arr. Korsnäs Hembygdsförening r.f  

KLÄDINSAMLING  SOMMARLOPPIS  
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs

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

LÖRDAGAR kl. 11.00–15.00 
fr.o.m. lör. 27.6. t.o.m. lör. 8.8.2015.

OBS!!!  Inte böcker, filmer och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.

KOM OCH FYNDA, HÄR FINNS DET MESTA!

Sommarfin
Onsdag 17.6. kl. 18.30 i Smedjan 
vid Molpe Marthagård 

Nina Hollsten från Salon Fresh 
tipsar och visar vardags- och 
festsminkning. Kom på en 
inspirerande ”prova på” kväll! 
Ingen anmälan behövs.  
   
10 € (inkl. tilltugg)

Allsång & Picknick i det 
gröna
Tisdag 7.7. kl. 19 på ”gressmat-
ton fö Smidjon i Molpe” 

- Kom och sjung tillsammans 
med Linda, Kaj & Christer!
- Ta med sittunderlag och en 
korg med godsaker
- Lotteri med fina vinster
- Loppisdörren öppen
Fritt inträde!

Rågbröd på Sommartorget
Molpe Marthaförening säljer 
sitt omtyckta rågbröd och andra 
godsaker varje fredag på Som-
martorget i Molpe.

Sommarloppis 
i Smedjan vid Molpe Martha-
gård tisdagar 23.6. - 21.7. kl. 
18-21

5 €/bord/kväll eller 20 €/bord för 
alla 5 kvällar
Tisdag 21.7 ordnas samtidigt 
Bakluckeloppis på gården.
Boka din bilplats – endast 10 €
Kaffe och våffelförsäljning!

Kontakta Nina Hollsten för 
mera info och anmälan på 050-
5932212, via fb eller nhollsten@
gmail.com Begränsat antal för-
säljare pga små utrymmen både 
inom- och utomhus.

Sommarinfo från Molpe Vippor och Molpe Marthaförening rf

Beachvolleyboll-turnering 
tisdag 30.6 vid idrottsplanen i Korsnäs

8 lag ryms med i turneringen. 4 personer skall 
ingå i laget. Matcherna spela enligt bäst av tre 
set. Segrarna samt tvåan i turneringen prisbe-
lönas. Anmälan till idr.instr. Roger Lindholm 

tel.044 2000081 senast 20.6.

Sommartorget i Molpe

Sommartorg vid Molpe paviljong fredagar under 
tiden 5.6-28.8 kl. 14-17. Försäljning av grönsaker, 
färsk och rökt fisk och hembakt. Välkomna!

Torghandlarna

Berättarkväll
Traditionell BERÄTTARKVÄLL ordnas vid 
museet i augusti. Information kommer via 
affischer senare!
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Jubileum och stor 
midsommarförsäljning 

Torsdag 18.6 kl. 14-17 på Korsnäsgården

FREDAGSFÖRSÄLJNING i Korsnäsgården
Alla fredagar i sommar 26.6 - 14.8 kl. 14-17

Fredag 26.6 

Fredag 3.7 

Fredag 10.7 

Fredag 17.7 

Fredag 24.7

Fredag 31.7 

#

Camilla Backlin-
Björkqvist och Martina 
Uthardt säljer sin nya 
receptbok för 20 euro 
(normalpris 25 euro).

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.

Korsnäs Företagare r.f med 
Företagarcafé bjuder på kaffe!

20 € 
(norm 25 €)

Boka enskild plats eller säsongsplats: helena @mathantverk.fi eller 050-591 0049

Företagarcafé | KORSNÄS

Fredag 7.8 

Fredag 14.8

Vi säljer från Camillas 
Fiskdelikatess

- Feströra

- Röra på rökt fisk

- Vitlökssik

- Molpekaviar

OBS! 
Begränsade mängder!

Paprikor, tomater, gurkor, jordgubbar, sallat, kryddor, ägg, färsk och 
rökt fisk, bröd, bakverk. Färska syltgrisar kokas!

Nyheter mathantverk; produkter av rabarber, nässlor och maskros!
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FAMILJEDAG I HARRSTRÖM 
Söndag 28.6.2015, kl. 11-15      

vid fiskehamnen! 

Alla välkomna! 
Arrangör: Harrström ungdoms- och hembygdsförening r.f. 

För magen! 

Laxsoppa 

Glass 

Kaffe m.m. 

För barnen! 

Mete 

Skattjakt 

Hoppborg m.m.

Havsnära miljö 

Fiskartorpet 
Båtar och fiske 

Traditioner 

Storkorshamnsdagen 
ordnas i sommar lördagen 11.7 

med traditionellt program

Dagsprogram kl 11:30 – 14:30
- laxsoppa
- våfflor
- lotteridragning 
- sång och musik

Kvällsprogram 21:00 – 02:00
- dans till tonerna av Trio Sonor
- servering
- m.m.

Arrangörer: Korsnäs och Harr-
ström Fiskargillen, Korsnäs FF

Info från Korsnäs församling

Pastorskansliet kommer att ändra öppet-
hållningstider. Under semestermånaden juli 
är det öppet enbart torsdagar mellan 9-12 
och from 1.8 tisdagar och torsdagar mellan 
9-12. Man kan ringa kansliets telefon, 044-
4101800, också andra tider.

Följ med vår annonsering i Kyrkpressen 
under Närpes prosteri, på vår hemsida 
http://forsamlingen.korsnas.fi/kalender.
htm och på facebook.com/pages/Korsnäs-
församling!

Serien med sommarsamlingar på Strand-
hyddan kommer att fortsätta i sommar med 
samlingar varannan onsdag kväll kl 19.00 
med början 1.7. Det blir tal, sång- och mu-
sikprogram, allsång, kaffeservering och fri 
samvaro.

Våra gudstjänster och högmässor hålls sön- 
och helgdagar kl. 11.00 i Korsnäs kyrka, för-
utom 21.6 då den hålls i form av allsångsca-
fé på Strandhyddan kl. 18.00 och 2.8 då det 
blir kvällshögmässa i kyrkan kl. 18.00.

Molpe UF bjuder in till

PICKNICK PÅ KOBBERGET
lördag 11 juli 2015 kl. 13-16

Packa med lite matsäck och kom ut till 
Kobberget för en eftermiddag med trevlig samvaro. 

✩ Musikunderhållning ✩ kaffe & tilltugg bjuds ✩ hemligt program.

Ett kulturellt samkväm arrangerat av
 Molpe Ungdomsförening

100 år 1915 - 2015
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Barnens Kalasturné är ett familjeevenemang som 
består av scenprogram, ledda lekar, pyssel, servering 
och trevlig samvaro. I år fyller evenemanget 10 år och 
vi firar det med att erbjuda extra roligt och brett pro-
gram!

Evenemanget inleds med den nyskrivna 
pjäsen ”Mr. Hamsters äventyr”. Det är en rolig 
och fartfylld pjäs som beskriver ett gäng ham-
strars roligheter och funderingar. 
På scenen: skådespelaren Carla 
Fri. Efter det är det dags 
för konserten ”Världens 
bästa Astrid - en musika-
lisk resa i Astrid Lind-
grens värld med Apan 
Anders, sångerskan 
Jessica Riippa och gitar-
risten Anders Östling. 

Alla barn – och vuxna – får sjunga med och lyssna på de 
klassiska barnsångerna som väcker så trevliga och fanta-
sifulla minnen hos oss alla. Publiken aktiveras också bl.a. 
genom frågor och Apan Anders aktivitetssånger. 

Efter scenprogrammet följer pyssel, servering och 
andra aktiviteter. Liksom tidigare år erbjuds 
gratis ansiktsmålning. Barnen får aktivt delta i 

programmet och alla är hjärtligt 
välkomna!

Barnens kalasturné kommer 
till Korsnäs och uppträder i nya 

Korsnäsgården torsdagen den 9 
juli kl. 14-15.30. Biljetter säljs 

vid dörren och kostar: 10 €/biljett, 
familjebiljett 30 € (4 personer). 
Under 2-åringar gratis.

Barnens Kalasturné 2015
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Power Park resa 25.7 för ungdomar över 13 år. 
Deltagaravgift 45,- inkl. buss och armband till 
nöjesparken (fritidsavdelningen sponsorerar 
en del av deltagaravgiften). 

Anmäl senast 20.7 till petra@sou.fi eller 045-
8764838. Busstidtabell enligt anmälningar. Vi 
är på nöjesparken mellan ca. kl. 11.00-17.00.

Arr. Fritidsavdelningen 
i samarbete med Ungdomsrådet

Vilja och handlingskraft

4 Success
Korsnäs 4H erbjuder 
även detta år ungdomar 
att skapa sina egna som-
marjobb. 
Ännu har man möjlighet 
att komma med i 4Suc-
cess i sommar, kontakta 
isåfall Petra på tel. 045-
8764838 eller mail: petra.
sundholm@fs4h.fi

Gilla oss på

www.korsnas.fs4h.fi

P
å
 g

å
n

g
 i K

o
r
s
n

ä
s
 - F

r
it

id
P

å
 g

å
n

g
 - 4

 H

 Wild Steel
Företaget Wild Steel kommer att finnas 
på fredagsförsäljningen vid Korsnäs-
gården i sommar. Kom och bekanta dig 
med deras fina hantverk, fina gåvor att 
ge bort på sommarens bjudningar! 
Kontaktuppgifter: Lucas 040-8323193, 
Eskil 045-3577154 och Lennart 050-3719906. 

 Utfärd till Power Park
Kom med på en fartfylld dag på Power Park! Resan kostar 50 € för med-
lemmar över 130 cm, 40 € om du är under 130 cm. För ickemedlemmar 
tillkommer 10 €. Om någon vill komma med men inte 
ha åkarmband är priset 25 € (buss och inträdesbiljett). 
Vi åker med 4H föreningarna från Närpes och Malax-
Petalax-Bergö med en gemensam buss, exakt tidtabell 
enligt anmälningarna. Återfärd kl. 17.00. En vuxen bör 
delta om barnet är under 10 år.

Anmäl er till Petra på tel. 045-8764838 eller mail: 
petra.sundholm@fs4h.fi



28

KORSNÄSNytt

 
     
Museiområdet i Korsnäs 
lördag 8.8.2015 kl. 11-14

Marknadsförsäljning
Hälsningstal av kmfgeordf Jonas Lindholm
Årets festtalare kd Christina Båssar
Årets kulturbärare, utdelning av hederstecken 

Barnprogram: musik med Skrubiluttan och 
Skrubilej (Desiree Saarela-Portin och Mari-
anne Maans). Ta med ett eget litet fantasiin-
strument (typ kastrullock), så spelar vi musik 
från Fantasien.

Korsnäs 
kommun

Boka 

marknadsplatser 

- kontakta biblioteket 

06-3479140

Försäljning och utställning
Mathantverksprodukter
Djurgård med husdjur
American Cars bilutställning

Soppa med hembakt bröd på området kl. 11-14
Plockastek, efterrätt på Stenbrytaren kl. 11-16
Företagarcafé
Kvarnen är öppen och smedjan i användning
Grädda bröd på järnåldersugnen, kärna smör på 
traditionellt vis
Biblioteket är lördagsöppet på Lantdagen kl. 11-15
Loppis på gruvområdet
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Trevlig sommar 
önskar vi på MI!

Höstens kursprogram delas ut till 
alla hushåll tisdag 25.8.

Undvik faktureringsavgifter
Korsnäs kommun inför från om med 
1.7.2015 en behandlingsavgift på 2,50 €/per 
faktura om fakturorna sänds per post. Detta 
gäller vatten- och avloppsfakturering och 
övrig fakturering förutom socialvårds-, åld-
ringsvård- och barndagvårdsfakturering. 
Du kan undvika faktureringsavgifter genom 
att ta emot dina fakturor som e-faktura. Gå 
in i din nätbank och beställ e-faktura från 
Korsnäs kommun. Fråga oss eller kontakta 
din bank om du har frågor.

Ekonomiavdelningen

Sammanträden

Korsnäs Mine Center rf

Årsmöte
Tisdag 23.6.2015 kl. 18.00 vid gruvan.
Stadgeenliga ärenden

Styrelsen

Verksamheten Malax-Korsnäs hvc   
sommaren 2015

Läkarmottagningen
Malax normal verksamhet
Korsnäs  nedsatt verksamhet

Sjukskötarmottagning, HVC 
 normal verksamhet

Sjukvårdsmottagning
Bergö  1 dag/vecka 8.6–10.7
Korsnäs  normal verksamhet 
 
Seniormottagningar 
 normal verksamhet

Diabetesmottagningen  
 stängd 22.6–10.7, 27.7–7.8

Laboratoriet 
Malax  normal verksamhet
Korsnäs normal verksamhet
 
Röntgen stängt 22.6–24.7 

Tandläkarmottagning
Korsnäs stängt 6.7–2.8
Malax normal verksamhet

Företagshälsovården 
 stängt 6-26.7

Fysikalen  stängt 6-17.7

Centrallagret 
 stängt 13–17.7

Info om mottagnings- och telefontider finns på hvc:s 
hemsida: http://www.malax.fi/hvc

Akut och rehabiliteringsavdelningen inför 
besökstid från 1.6.2015. Besökstid kl. 14.00 – 19.00 
eller enligt överenskommelse med personalen.
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Fler stipendier
Kommunstyrelsen beviljade 13.4.2015 stipendier ur 

Silverbergs stipendiefond åt de 38 sökanden som uppfyl-
ler kraven för vårterminen 2015. 

I början av maj inlämnades ytterligare två ansökningar 
om stipendier för vårterminen 2015. Kommunstyrelsen 
beslutade 11.5.2015 att bevilja var sitt stipendium om 
350 euro för vårterminen 2015 åt Jesper Lagerström 
och Hanna Långström, som inlämnat ansökan i maj.
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Lekfull sport 
 
 

Start måndag 22.6.2015 kl. 18.30-19.30 
 

på centralidrottsplan i korsnäs 
 

födda 2009 t.o.m. åk 6 varmt välkomna med 
 

vi bekantar oss med friidrott och fotboll på 
ett lekfullt sätt 

 
arr. IF Fyren och Korsnäs FF 

 

 
 

22.6–3.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs & Korsbäck på förmiddagen 
kl.10.00 – 12.30
Barn från Molpe på eftermiddagen kl.13.30 – 16.00

6.7–17.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl.10.00 – 12.30

Lek och plask 
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med förälder el-
ler annan vuxen.
I Molpe 6.7–10.7 kl. 13.30–14.30
I Harrström 13.7–17.7 kl. 13.00–14.00
Simlärare

I Molpe: Lena Kronholm & Eva Ramstedt 

I Harrström: Lena Kronholm & Johanna Nylund

Lekledare

I Molpe: Johanna Nylund & Viktoria Sandholm
I Harrström: Viktoria Sandholm & Hanna Enlund

Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2015
Simkurserna riktar sig till barn födda 2009 eller tidigare.

Avgifter 
Lek och plask: 1 barn 15 euro, 2 barn 25 euro.
Simkurs: 25 euro per barn för medlemmar och 30 
euro per barn för icke medlemmar i Folkhälsan.
Avgiften för simmärken som barnen tar under sim-
kursen ingår i avgiften för simkursen, det tillkom-
mer alltså ingen avgift för eventuella simmärken.
Transport till och från simkursen kostar 10 euro. 

Anmälan 
Kom ihåg förhandsanmälan till sommarens simskole-
verksamhet. Anmälan sker i första hand via internet 
på följande adress folkhalsan.fi/korsnas Välj sedan i 
spalten till höger beroende på till vilken verksamhet 
du önskar anmäla ditt barn. Kom ihåg att meddela 
om eventuell transport i samband med anmälan.
Om man önskar anmäla sitt barn till simskoleverk-
samhet via telefon kan man ringa simombud Anet-
te Bjurbäck tfn 050 3562 823 kvällstid mellan kl. 
17.00–20.00.

Sista anmälningsdag är 14.6.2014
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Till  sommarens fester: 
• biffar marinerade i våra    

 omtyckta hemgjorda marinader

• Catharinas siksmör

Till jakten:  

• Norma .308 jakt- och 
övningspatroner

• Winchester  .308 jaktpatroner

• Hagelpatroner både för jakt och  
  för lerduvsskytte

För fiskaren:
• Grundéns regn- och fiskekläder

Vårt motto: 

Det kunden behöver skaffar vi hem!

Dagens erbjudande hittar du på 
www.facebook.com/molpeboden

Affären med det lilla extra!

Molpeboden
Kolebackvägen 2, 66210 Molpe

Tel/fax 06-3476602

Sjövägen 271, 66210 Molpe  
Tfn: 06-347 67 54

info@strand-molle.fi    www.strand-molle.fi

Grillkväll på terrassen alla 
onsdagar i juli! 

 
Onsdag 5.8 

Grisfest med levande musik 
Vi grillar en hel gris -

förköp av biljetter hos oss.
 

Midsommarens öppettider: 
Fredag 19.6 kl 10-02 
Lördag 20.6 10-22 
Söndag 21.6 12-22

Ditt inköpsställe 
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OstroCenter www.ostrocenter.fi

NYKARLEBY 
Frillmossavägen 2 7817450 

KORSNÄS 
Strandvägen 4131 2827700 

SOMMAR 

PRISER 

iMow 
robotgräsklippare 

...samt 
MB2 R 

bioklippare 
på lager 

BRETT URVAL 

i lager 

Gångplattor och gårdsstenar 
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Yuasa Startbatterier 
till alla fordon 

Cellpac Ab Silverbergvägen 8 Korsnäs 
Tel. 06-3641565 www.cellpac.net

OBS!  Semesterstängt 6 - 19.7.2015

050-570 0698 
06-347 6698

050-452 2564

BERGFOLK
CAR SERVICE

BESIKTNING av fordon under 3500 kg

Bilreparationer

Års och kilometer service

Glas service

Däck och fälg service

Kolebackvägen 100, 66210 Molpe

NYHET!

Verkstad Besiktning

#

Vi byter lokal och meny och kommer med flera nyheter till Er. 

Öppning lördagen den 13 Juni kl 12.00 

VÄLKOMMEN IN !!! 
06 / 3641 152              Stenbrytaren       www.stenbrytaren.com 

Ny hemsida lanseras i samband med öppningen! 

Vi byter lokal och meny och kommer med flera nyheter till Er. 

Öppning lördagen den 13 Juni kl 12.00 

VÄLKOMMEN IN !!! 
06 / 3641 152              Stenbrytaren       www.stenbrytaren.com 

Ny hemsida lanseras i samband med öppningen! 
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Sommarerbjudande! Träna 3 (juni, juli & 
augusti) månader för 50 €

HälsoSmedjans öppettider 
i sommar
Måndag 8-20
Tisdag 8-20
Onsdag 8-20
Torsdag stängt

HÄLSOsmedjan

Fredag stängt
Lördag stängt
Söndag 12-20

Arne och Jonna ger även 
behandlingar i Korsnäs. 
Fysioterapi, massage, 
McKenzie och akupunktur.

Boka: info@malaxfysio.fi 
eller 06-3651767
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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

Butiken 
med “det lilla” extra

 
 	 Fredag	26.6	

 Kaffebjudning
 Vid köp över 50€ fås
 en gåva värd 8€

NYBO´S GLASSKIOSK
ÖPPET ALLA DAGAR 

(med väderreservation)

15.6-31.7  KL 14-20

Muskelfokus 
Dina muskler i mitt Fokus

Massage & Balancetaping 

 
 

Muskelfokus  
Jens Fröding utb.Massör 

Sjövägen 126 B 
66210 Molpe 
050-4048901

Mottagning kvällar och helger

www.netikka.net/muskelfokus

www.netikka.net/muskelfokus

Massage 30 € (60 min) 
Även presentkort 

Skall du bygga eller måla i sommar?
Aluminium byggställningar på hjul 

UTHYRES
Höjd 2m 135cm x 305cm 12€/dag
Höjd 4m 135cm x 305cm 17€/dag
Höjd 6m 135cm x 305cm 22€/dag
Höjd 8m 135cm x 305cm 27€/dag

Korsnäs 
tel. 050-517 3011
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För några år sedan lansera-
des Katso-identifiering för före-
tag och organisationer. Tjänsten 
är skatteförvaltningens och FPA:s 
gemensamma, avgiftsfria tjänst för 
identifiering i elektronisk kommuni-
kation.

Vad kan företagaren ha för nytta av 
Katso-koderna?

Autentiseringen ger dig möjlighet 
att göra olika anmälningar exempel-
vis till skatteförvaltningen eller sköta 
om tullärenden på nätet.

– För att kunna använda Hyrrä-
tjänsten för ansökning av projekt- och 
företagsstöd ur landsbygdsprogram-
met behöver du Katso-koderna. Du 
kan också göra utbetalningsansök-
ningar och ge eventuella tilläggs-
uppgifter elektroniskt via Hyrrä. Och 
Katso-koden behövs också om du 
ansöker om stöd för investering eller 
grundande eller om utbetalning från 
ELY-centralen, specificerar företags-
rådgivaren Sari Saarikoski.

I FODS:s skatteskuldsregister kan 
du bläddra i uppgifter om företagens 
skatteskulder utan identifiering men 
för att kunna söka näringsidkarnas 
skatteskulder behöver du en Katso-
kod. En näringsidkare som har en 
Katso-kod kan i skatteskuldsregistret 
också kontrollera sina egna uppgif-
ter.

Hur får jag koderna?
Vid Katso-autentisering samman-

kopplas organisatio-
nen, den person som 
representerar organi-
sationen och perso-
nens behörighet att 
representera organi-
sationen. Katso-koden 
är personlig och den 
kopplas till organisa-
tionen med hjälp av 
fullmakter. I Katso-ser-
vicetjänsten identifie-
ras användarna med 
hjälp av ett användar-
namn, fast lösenord 
och engångslösenord.

Företagets Katso-
kod, dvs. behörighet 
som huvudanvändare, 
beviljas en person som 
enligt handelsregistret 
har rätt att agera för 
företaget (firmateck-
ningsrätt). Vanligtvis är 
denna person en sty-
relsemedlem eller sty-
relseordförande (i ett 
aktiebolag). För före-
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tagets anställda kan huvudanvän-
daren skapa Katso-underkoder som 
inte ger lika omfattande behörighet 
som de fullständiga Katso-koderna.

För att kunna skapa Katso-koder 
behöver du dina personliga nät-
bankkoder. Observera att de ska 
specifikt vara dina egna koder till 
ett nätbankskonto i Finland och inte 
företagets koder, eftersom när man 
ansöker om koden är det viktigt att 
den binds till den person som har 
firmateckningsrätt på ett tillförlitligt 
sätt.

När koden har hämtats och aktive-
rats, agerar man för företaget med 
endast Katso-koden. Därefter behö-
ver man alltså inte längre nätbank-
koderna.

Läs mera: https://yritys.tunnistus.
fi/sv.jsp

Frågor om Katso-autentisering? 
Om Hyrrä-tjänst? Om företagsstöd? 
Eller om företagandet i allmänhet? 
Kontakta oss!

Vasaregionens Utveckling Ab 
VASEK 

info@vasek.fi 
06 317 7600  

www.vasek.fi
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KORSNÄSINUutiset

CHRISTINANpalsta

Valtuuston kokouksessa 
25.5.2015 pidettiin pieni virallinen 
seremonia, jossa nykyinen kun-
nanjohtaja Anita Ismark luovutti 
viestikapulan tulevalle kunnanjoh-
tajalle Christina Båssarille.

Suuret juhlallisuudet pidettiin 
5.6.2015 mutta kiitospuheet olivat 
jo nyt hyvin formuloidut ja osil-
taan kirjoitettuna runon muotoon. 
Oli mielenkiintoista kuulla Anitan 
puheet siitä, mitä kaikkea vuosien 
varrella on tapahtunut ja oletan, että 
hän mainitsi ainoastaan murto-osan 
tapahtuneesta. Mutta aika selväksi 
kävi, että kunnassa tapahtuu varsin 
paljon, riippumatta siitä kutsutaanko 
sitä pieneksi vaiko suureksi! Joten, 
tänään istun täällä ja pyrin formu-
loimaan ensimmäistä pääkirjoitus-
tani KorsnäsNytt:lle.

Aloitukseni Korsnäsissa on ollut 
hyvin myönteinen kokemus. Anita 
on ystävällisesti mutta määrätie-
toisesti luotsannut minut mukaan 
erilaisiin tapahtumiin huhtikuun 
puolivälistä saakka, että pystyn 18.5 
lähtien sijoittumaan kokopäivätoimi-
sesti kunnan palvelukseen. Tiistaista 
(2.6) lähtien siirrytään vapautusvai-
heeseen, jolloin Anita itse aloittaa 
lomansa ja minä aloitan virassani 
ilman ohjaajaa. 

Mitä olen jo tähän sakka ehtinyt 
tehdä? Olen ensinnäkin tavannut eri 
yksiköiden henkilökuntaa, ei kaikkia 
vielä mutta osan. Olemme jo ehtineet 
vierailla Lärknäsissa, Annahemme-
tissa, Moikipään, Harrströmin ja kir-
konkylän päiväkodeissa sekä kunnan 
kolmessa koulussa. Mutta vielä on 
paljon jäljellä. Olemme myös käy-
neet naapurikunnissa Närpiössä ja 
Maalahdessa, joissa kollegamme 

ovat opastaneet meitä. Olen saanut 
osallistua seuraaviin kokouksiin: 
kokous kirjastoremontista, Vaasan 
seudun Matkailu Oy, tekninen lau-
takunta, hoito- ja hoivalautakunta, 
Kårkullan infotilaisuus sekä tuulivoi-
makeskustelu. 

Ominaista kunnan työpaikoille, 
jossa olen käynyt, on siellä vallit-
seva viihtyvyys. Löytyy toki tehtä-
vää, rakennettavaa, parannettavaa 
ja kehitettävää monella tavalla. 
Loppujen lopuksi voidaan todeta, 
että tilanne on varsin hyvä ja työssä 
viihdytään erittäin hyvin. Uskon, että 
tässä lienee elävän paikallisyhteis-
kunnan ydin. Otetaan vastuu omasta 
lähiympäristöstään, työpaikastaan ja 
ehkä myös omasta viihtyvyydestään. 
Kehitykseen myötävaikutetaan 
esittämällä omia ajatuksia kehitys-
mahdollisuuksista ja tuntee itsensä 
osalliseksi kun saa olla osaa proses-
sia. Lopputuloksena on yhteiskunta, 
joka viihtyy, kehittyy ja hengittää 
uskoa tulevaisuuteen.

Agendallani on tapaamiset 
yrittäjien kanssa ja tutustuminen 
kunnan eri yrityksiin. Maineemme 
ympäri Pohjanmaata on, että Kors-
näsissa on osa Gnosjö-henkeä, joka 
on hyvin tuttu Ruotsin puolella ja se 
on myös edellytyksenä hyvinvoivalle 
kunnalle.

Muutoin elämme mielenkiintoisia 
aikoja, jossa ollaan perustamassa 
uutta hallitusta, valitettavasti ilman 
ministereitä Pohjanmaalta. Halli-
tusohjelma on julkaistu tällä viikolla 
ja se sisältää osan asioita, jotka tule-
vat vaikuttamaan kunnan toimintaan. 
Ohjelmasta on luettavissa, että työ-
taakka tulee lisääntymään monella 
rintamalla. Työntekijäjärjestöille 

Viestikapulan vaihto         
kunnanjohtajan paikalla

heitetään pallo, jonka mukaan koko-
naistyöaikaa on lisättävä tai sitten on 
odotettavissa lisää säästötoimenpi-
teitä. Kuntien kohdalla lasten luku-
määrä päiväkodeissa ja kouluissa 
tulee lisääntymään kuten asiakkai-
den määrä vanhustenhuollossa. En 
tiedä miten pohdiskellaan kun yhä 
useampi voi pahoin työelämässä suu-
resta työtaakasta johtuen? 

Itse odotan innolla ensimmäistä 
kesääni Korsnäsissa. Varustettuna 
A4 kokoisella paperilla ”Tapahtumat 
Korsnäsissa kesällä 2015” pyrin ehti-
mään kunnan eri osiin myös vapaa-
aikanani. Kaksi viikkoa ”Oboschta 
Koschungina” (harjaamattomana 
Korsnäsilaisena) ei ole antanut tilaa 
muille tilaisuuksille paitsi kunnal-
lisille mutta vähitellen suurin osa 
hynttyistäni toivon mukaan ovat löy-
täneet tänne Vöyriltä saakka ja silloin 
ehkä voi huolehtia vapaa-ajastaan 
hiukan paremmin. 

Odotan innolla tanssia Moikipään 
paviljongissa, päivän paistattamista 
Harrströmissa, shoppailua ruoka-
markkinoilla ja paljon, paljon muuta. 
Toivon, että tapaamme kesän aikana 
ja haluan kiittää Anitaa hänen iha-
nasta tavastaan huolehtia minusta 
näiden viikkojen aikana ja suurkiitos 
myös kaikille, jotka ovat toivottaneet 
minut tervetulleiksi Korsnäsiin!

Christina Båssar

v.t. kunnanjohtaja
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Anita Ismarkista             
kunnallisneuvos 

Presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt kunnallis-
neuvoksen arvonimen Korsnäsin kunnan pitkäaikai-
selle kunnanjohtajalle Anita Ismarkille.

Anita on toiminut kaiken kaikkiaan 40 vuotta kun-
nallisella sektorilla. Hän on toiminut kunnanjohtajana 
Korsnäsissa 20 vuotta, vuodesta 1995. Ennen sitä hän 
työskenteli Korppoon kunnansihteerinä 20 vuotta.

Anita Ismarkin viimeinen työpäivä Korsnäsin kunnan-
johtajana on 1 kesäkuuta.

Huomionosoituksesta sekä eläkkeelle siirtymisen joh-
dosta pidettiin kesäkuun 5 päivänä kaksoisjuhlat Anita 
Ismarkin kunniaksi uudessa Korsnästalossa.

Hyvä tilinpäätös Korsnäsissa
Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.5.2015 vuoden 2015 

tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa, että Korsnä-
silla meni hyvin viime vuonna. Tilikauden ylijäämä, 
363.778,74 euroa, siirretään tasoittaviin voittovaroi-
hin.

Edellisvuoden toimintakustannukset nousivat yhteensä 
16.639.136,71 euroon tulojen ollessa 3.695.508,73 euroa. 
Henkilökunta- ja henkilökuntasivukustannukset nousivat 
5.735.759,37 euroon. Ostopalvelut nousivat 8.359.717,60 
euroon. Toimintakate nousi täten 12.943.627,98 euroon 
vuonna 2014.

Verotulot
Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa 7.915.018,20 euron 

verotulosta verrattuna 6.958.696,81 euroon vuonna 2013. 
Korsnäsin tuloveroprosentti on vuosina 2007-2012 ollut 
19,75 %. Vuonna 2013 se oli 20,00 % ja vuonna 2014 sitä 
nostettiin 21,00 %:iin.

Valtionosuudet nousivat 6.188.147,92 euroon vuonna 
2014 verrattuna 6.335.525,02 euroon vuonna 2013. Myös 
vuosi 2014 osoitti kielteistä valtionosuutta -663.206 
euroa opetus- ja kulttuurisektorilla.

Vuosikate
Vuosikate nousi 1.142.388,11 euroon vuonna 2014 

(631.144,60 euroa vuonna 2013). Vuosikate/asukas oli 
siten 514 euroa. Vuoden 2014 vuosikate peittää poistot 
136,92 %:iin. 

Poistot nousivat 834.333,13 euroon. Poistot ovat nou-
susunnassa edellisvuosien isojen investointien johdosta. 
Poistot tehdään kunnan rakennuksista sisäänmuutto-
kuukaudesta lähtien. Vuodesta 2009 lähtien terveyden-
huollon rakennusten poistot sisältyvät kunnan poistoihin, 
koska 30 % terveydenhuollon kiinteistöistä ovat Korsnä-
sin kunnan omistuksessa. 

Uudet 450.000 euron suuruiset poistoerot luotiin 
vuonna 2014. Uusi poistoero koskee Kottebon päiväko-
tia. Vuonna 2014 purettiin 305.723,76 euroa poistoerosta 
ja parannettiin siten tilikauden ylijäämää vastaavalla 
summalla.

Investointivaraukset
Investointivaraus (450.000 euroa) Kottebon päiväkotia 

varten on purettu vuonna 2014. Kirjaston 200.000 euron 
investointivaraus säilyy 31.12.2014. Lisäksi on uusi 
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen 250.000 euron 
investointivaraus luotu.

Lainakanta
Korsnäsin kunta nosti lainakantaansa vuonna 2014 

siten, että se nousi 2.621.910 euroon vuoden 2014 
lopussa. Lainataakka asukasta kohti nousi 1181 euroon/
asukas (872 euroa/ asukas edellisvuonna), josta ulkois-
ten lainojen määrä nousi 586 euroon/ asukas. Lainoista 
1.320.000 euroa on nostettu sisäisenä lainana Silverberg 
AC:n apuraharahastolta. Vakavaraisuus nousi 70 %:iin 
vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Investoinnit
Kokonaisinvestoinnit vuonna 2014 nousivat 

1.507.902,10 euroon. Niiden investointien osalta, jotka 
eivät valmistuneet vuoden 2014 aikana, tehtiin talousar-
viomuutos vuonna 2015.

SUOMENKIELINENYhteenveto

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jonas Lindholm ja 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Sven-Erik Bernas 
ojentavat kunnallisneuvoksen kunniakirjan Anita 
Ismarkille. 
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Uusi henkilökunta

Luokanopettaja Taklaxissa
Luokanopettaja Åsa Viklund jatkaa viransijaisena luo-

kanopettajana Taklaxissa
Luokanopettaja Camilla Nykvist-Ekström Taklaxin 

koulussa on anonut jatkoa virkavapaudelleen ajalle 
1.6.2015-31.5.2016. Hänen viransijaisensa Åsa Viklund 
on kiinnostunut jatkamaan.

Sivistyslautakunta myönsi 15.4.2015 luokanopettaja 
Camilla Nykvist-Ekströmille pidennettyä virkavapautta 
ajalle 1.6.2015-31.5.2016 ja hänen sijaisensa, luokano-
pettaja Åsa Viklund, jatkaa samalle ajalle.

Iris Holmback on virkavapaalla
Korsnäsin kirkonkylän koulun tuntiopettaja, Iris Holm-

backille on myönnetty virkavapaus ajalle 1.7.2015 – 
30.6.2016 opintoja varten.

Erityisopettaja jatkaa
Kasvatustieteiden maisteri Maria Sandström palkattiin 

virkamiespäätöksellä meneillään olevaa lukuvuotta 
varten. Erityisopettajatarve säilyy myös ensi vuonna.

Sivistyslautakunta palkkasi 20.5.2015 Maria Sandströ-
min erityisopettajaksi ajalle 1.8.2015 – 31.7.2016. Virka 
julistetaan haettavaksi toistaiseksi lukuvuotta 2016-17 
varten, mikäli kunnanhallitus sen hyväksyy.

Moikipään koulun kokki
Moikipään koulun vakituinen kokki, Mika Ilvoranta, on 

irtisanoutunut toimestaan 31.7.2015. Hän on ollut virka-
vapaalla edellisen lukuvuoden aikana. René Michelsson 
on ollut palkattuna viransijaisena. Hän on ilmoittanut jat-
kavansa mielellään.

Sivistyslautakunta palkkasi 20.5.2015 René Michels-
sonin Moikipään koulun kokiksi ajalle 10.8.2015 – 
5.6.2016. Moikipään koulun kokin toimi julistetaan 
haettavaksi toistaiseksi keväällä 2016, mikäli kunnanhal-
litus sen hyväksyy.

Koulunkäyntiavustajat
Koulujen koulunkäyntiavustajatarve lukuvuonna 2015-

2016 on selvitetty.
Tarve on seuraavanlainen: 
Korsnäsin kirkonkylän koulu – kaksi koulunkäyntia-

vustajaa erityistarpeessa oleville oppilaille ja oppilaille, 
joiden äidinkieli on toinen kuin ruotsi.

Taklaxin koulu – yksi koulunkäyntiavustaja erityistar-
peessa oleville ja maahanmuuttajaoppilaille.

Moikipään koulu - kaksi (kolme) koulunkäyntiavusta-
jaa erityistarpeissa oleville oppilaille. 

Sivistyslautakunta palkkasi 20.5.2015 seuraavat avus-
tajat/koulunkäyntiavustajat koulusektorille lukuvuo-
den 10.8.2015 – 4.6.2016 aikana: Maj-Lis Österroos 
(palkattuna toistaiseksi) 32 h Korsnäsin kirkonkylän 

koulussa, Anna Malm 28 h Korsnäsin kirkonkylän kou-
lussa, Louise Häggblom (palkattuna toistaiseksi) 28 h i 
Taklaxin koulussa, Gun-Mari Österberg 25 h Moikipään 
koulussa, Annette Bjurbäck 25 h Moikipään koulussa ja 
Camilla Östring 25 h Moikipään koulussa. Lisäksi pal-
kataan kaksi uutta avustajaa Korsnäsin kirkonkylän kou-
luun; toinen 24 h työajalla ja toinen 7 h työajalla.

Työajat päivän aikana, henkilöille, jotka mahdollis-
esti työskentelevät myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa, 
suunnitellaan yhteistyössä lasten päivähoidon kanssa. 

Lastenhoitaja lasten päivähoitoon
Lastenhoitajan toimi toistaiseksi 91,5 % kokonaistyöa-

jasta on ollut haettavana 8.4.2015. Alkusijoitus on Kot-
tebon päiväkoti.

Sivistyslautakunta palkkasi 16.4.2015 Annica Bäckin 
lastenhoitajaksi 91,5% toistaiseksi 1.8.2015 lähtien.

Jens Fröding jatkaa Moikipään päiväkodissa
Jens Fröding, koulutettu liikuntatieteiden maisteri, on 

ollut palkattuna lastenhoitajana Moikipään päiväkodissa 
vuosi kerrallaan monen vuoden aikana. Päiväkodissa on 
jatkuva tarve henkilökunnasta. Fröding valmistuu lähi-
hoitajaksi, jonka suuntautumisvaihtoehtona on lapset ja 
nuoret, keväällä 2015.

Sivistyslautakunta ehdotti 15.4.2015, että Jens Fröding 
palkataan kokopäivätoimiseksi lastenhoitajaksi toistai-
seksi 1.8.2015 lähtien. Kunnanhallitus päätti 11.5.2015 
sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Aamu- ja iltapäivähoito 
Harrströmissa ja Taklaxissa

On olemassa selvä aamu- ja iltapäivähoidon tarve 
esikoululaisille ja aamu- ja iltapäivähoitoa Taklaxin 
esi-/koululaisille seuraavan lukuvuoden aikana. Seit-
semän lasta ovat iltapäivähoidon tarpeessa. Muutama 
lapsi tarvitsee aamupäivähoitoa. 

Vanhemmat toivovat, että toiminta järjestetään van-
hempien kotipaikkakunnalla mutta tärkeintä on, että 
lapset saavat muodostaa oman yhteisen ryhmänsä omalla 
ohjaajallaan. 

Sivistyslautakunta päätti 20.5.2015, että iltapäivähoitoa 
järjestetään Harrströmissa omalla ohjaajallaan ja omissa 
tiloissaan. Aamupäivähoitoa järjestetään asianomaisessa 
kylässä tarpeen ja henkilöstöresurssien mukaan.

Päiväkodit suljettuna kesän 
aikana

Harrströmin ja Moikipään päiväkodit ovat suljettuna 
6.7-31.7.15 välisenä aikana. Kottebon päiväkoti on 
avoinna koko kesän aikana ja toimii myös Harrströmin ja 
Moikipään päiväkodin varapäiväkotina 6.7-31.7.15 väli-
senä aikana.
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La Carita säätiön kunnia-
palkinto Lärknäsille

La Carita Säätiön kunniapalkinto myönnettiin 
Lärknäsin vanhainkodille hyvästä hoidosta.

Vuodesta 2002 lähtien on La Carita Säätiö jaannut kun-
niapalkinnot työryhmille, jotka ovat kunnostautuneet 
hyvällä vanhusten hoivalla. 

Vuodesta 2006 lähtien säätiö jakaa palkinnot yhdessä 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer r.y.:n kanssa. La 
Carita säätiön kunniapalkinto on vuonna 2015 myönnetty 
Lärknäsin vanhainkodille Korsnäsissa tunnustuksena 
hyvästä hoidosta ja erittäin hyvästä työstä. Palkinto ja 
diplomi luovutettiin SuPerin ruotsinkielisillä opintopäi-
villä Vaasassa 7.5.2015.

La Carita Säätiö
La Carita Säätiö perustettiin 1997 kauppaneuvos Toivo 

Uolevi Kulomäen ja vaimo Harriet Carita Kulomäen toi-
mesta. Säätiö pyrkii edistämään vanhusten ja ikääntyvien 
hyvinvointia Suomessa.

”Tieto sinänsä ei vie meitä eteenpäin, tarvitsemme hen-
kilöitä, jotka osaavat soveltaa uutta tietoa”, toteaa sää-
tiön hallituksen puheenjohtaja, lääketieteen tohtori, Otto 
Lindberg, geriatrian erikoislääkäri. Kymmenet tuhannet 
ammattitaitoiset henkilöt, jotka vuodesta toiseen laitok-
sissa, avohoidossa ja muissa tukitoiminnoissa jaksavat 
tehdä parhaansa edistääkseen ikääntyvien hyvinvoin-
tia ovat avainasemassa milloin uutta tietoa sovelletaan 
käytäntöön. Tukeakseen tämän avainryhmän sisäistä ja 
ulkoista mainetta La Carita Säätiö myöntää vuosittain 
kunniapalkinnon joukkueille ja aktiivisille yksilöille, 
joidenka toimintaa luonnehtii korkea laatu ja hoiva sekä 
lisäksi myönteiset, työtä kehittävät innovaatiot.

Ensi lukuvuoden opetustunnit
Oppilaslukumäärä nousee hiukan ja myös opetus-

tuntien määrä seuraavan lukuvuoden aikana. Sivisty-
slautakunta jakoi ensi lukuvuoden opetustunnit 
15.4.2015. 

Ensi vuonna kunnan peruskouluissa on 114 oppilasta 
verrattuna 109 oppilaaseen viime vuonna. Opiskelijat 
jakautuvat seuraavasti: 64 (+2) Kirkonkylän koulussa, 28 
opiskelijaa Moikipään koulussa (-2) ja 22 oppilasta Tak-
laxin koulussa (+5). Lisäksi 24 oppilasta aloittaa esikou-
lussa; 10 Kirkokylän koulussa, 7 Moikipään koulussa ja 
7 Taklaxin koulussa. 

Täydennysvaalit 
Turkistarhaaja Torsten Nordmyr on kuollut. Hän 

on monen vuoden aikana toiminut luottamusjäsenenä 
ja viimeisen toimikauden aikana toiminut seuraavissa 
kunnallisissa tehtävissä: kunnanhallituksen sijainen 
sekä vanhus- ja vammaisneuvoston varapuheenjoh-
taja.

Kunnanvaltuusto suoritti täydennysvaalit kunnanhal-

litukseen. Håkan Wester valittiin sijaiseksi kunnanhalli-
tukseen meneillään olevan toimikauden loppuun saakka. 

Kunnanhallitus nimesi 11.5.2015 Håkan Häggblomin 
uudeksi jäseneksi vanhus- ja vammaisneuvostoon ja Stina 
Österbron uudeksi varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Vuoden yhdistysavustukset 
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto jakoi 

vuoden yhdistysavustukset kokouksessaan 7.5.2015. 

Toiminta-avustukset urheiluseuroille
Kolme rekisteröityä urheiluseuraa ovat asetetun ajan 

puitteissa anoneet toiminta-avustusta vuodelle 2015.
Jaosto jakoi 13400 euron suuruisen avustuksen seuraa-

vasti:
IF Fyren  7150 euroa
Korsnäs FF  5000 euroa
Västkustryttarna  1250 euroa

Toiminta-avustukset nuorisoseuroille
Neljä seuraa, jotka tekevät nuorisotyötä, ovat asetetun 

ajan puitteissa anoneet toiminta-avustusta vuodelle 2015.
Jaosto jakoi vuoden 4000 euron suuruisen toiminta-

avustuksen nuorisoseuroille seuraavasti:
Molpe uf  1650 euroa
Harrström uf & hf  1250 euroa
Taklax uf  600 euroa
Korsnäs scoutkår  500 euroa

Psykososiaalinen yhdistys Träffpunkten oli anonut 
1000 euroa mutta jäi ilman jaossa.

Käyttöavustukset nuorisoseuroille
Kolme rekisteröityä nuorisoseuraa ovat asetetun ajan 

puiteissa anoneet käyttöavustusta vuodelle 2015.
Jaosto jakoi tänä vuonna 1650 euroa käyttöavustusta 

nuorisoseuroille seuraavasti:
Harrström uf & hf  680 euroa
Molpe uf  370 euroa
Taklax uf  600 euroa

Avustukset kulttuuritoiminnalle
Yksityiset ja seurat, jotka harjoittavat kulttuuritoimin-

taa, voivat anoa jaoston avustusta yhteensä 3000 euroa. 
Asetetun ajan puitteissa oli yhdeksän avustusanomusta 
kulttuuritoiminnalle jätetty.

Jaosto jakoi tänä vuonna avustukset kulttuuritoimin-
nalle seuraavasti:
Korsnäs Guider  300 euroa
Edsviksjöns Allaktivitetsförening  200 euroa
Grannklang  200 euroa
Petolahden yläasteen aikamatka, vuosikurssi 8, työr-
yhmä 100 euroa
Molpe Marthaförening  400 euroa
Korsnäs Hembygdsförening  1100 euroa
Korsbäck Byaförening  400 euroa
Korsnäs 4H  300 euroa 
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Avustukset museotoiminnalle
Kolme seuraa oli anonut toiminta-avustusta museotoi-

minnalle.
Jaosto jakoi tänä vuonna avustusta museotoiminnalle 

yhteensä 4000 euroa seuraavasti:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1515 euroa
Korsnäs Hembygdsförening  1515 euroa
Harrström ungdoms- och byaförening  970 euroa

Kirjaston remontti
Kesällä aloitetaan Korsnäsin kunnan kirjaston 

remontti. Rakennustyöt aloitetaan kesän aikana ja 
niiden lasketaan kestävän vuoden. Kirjastoauton 
autotalli ei kuulu remonttihankkeen joukkoon ja 
autotallia voidaan käyttää remontin aikana. 

Rakennustöiden aikana kirjastohuoneiston on oltava 
tyhjä.

Koko kirjastoa raikastetaan lattiasta kattoon. Lattiama-
tot uusitaan, seinät ja katto maalataan, ikkunakehykset 
vaihdetaan ja sähkö sekä ilmanvaihto uusitaan. Nykyise-
stä musiikki- ja näyttelyhuoneesta tulee työhuone. Uusi 
näyttelyhuone kunnostetaan makasiiniin.

Remontointibudjetti nousee noin 400.000 euroon. 
Kunta voi saada puolet kustannuksista rahoitettua val-
tionosuuksin.

Muutto entiseen Yrkesakademin tiloihin
Koko kirjasto, noin 40 000 kirjakokoelmineen ja muun 

materiaalin kera siirretään entiseen Yrkesakademin säh-
köosastolle. 

Kirjaston nykyinen ja aikaisempi henkilökunta yhdessä 
neljän kesätyöntekijän kanssa pakkaa juuri nyt kirjaston 
tarvikkeet. 

Kirjasto sulkee toukokuun 25 päivänä ja avaa Yrkes-
akademin tiloissa kesäkuun 22 päivänä. Kirjastoauto 
noudattaa tavanomaista aikataulua sulkemisen aikana, 
viimeinen vuoro ennen kesän keskeytystä ajetaan juhan-
nusviikolla. Mikäli mahdollista järjestetään tilapäinen 
pysäkki kirjastolla, yhden illan viikkovuoroa kohti.

Kirjasto on muuttanut!
Huom! Kirjasto toimii tilapäisesti entisessä YA:n/

KKK:n tiloissa kirjastokiinteistön perusparannu-
ksen aikana. Toiminta jatkuu täydessä laajuudessaan, 
on Internetillä varustettuja tietokoneita ja langaton 
WLAN asiakkaille, päivälehtiä, viikkolehtiä, kirjoja, 
dvd-filmejä ja näyttelyitä ym.

Kesän aukioloajat koskevat kesä-, heinä- ja elokuuta, 
maanantaisin ja perjantaisin klo 12-19, tiistai, keski-
viikko ja torstai, 12-15.

Talven aukioloajat syyskuusta lähtien.
Palautusluukku, hopeanvärinen viikkopostilaatikko, 

sijaitsee entisen ruokasalirakennuksen pääsisäänkäynnin 
edessä. Luukkua saa käyttää kirjaston ollessa suljettuna 
– milloin kirjasto on auki, ystävällisesti palauttakaa kir-
jastoon.

Kirjastoautolla on kesän aikainen keskeytys ja ajaa 
taas maanantaista 10 elokuuta lähtien. Kirjastoauto ajaa 
parittomilla viikoilla, maanantaisin, tiistaisin ja keski-
viikkoisin.
Korsnäsin kirjasto
Silverbergsvägen 23, PL 5, 66200 Korsnäs
puh. 06-3479140

MASTO-hanke
Merenkurkun maailmanperintövaltuuskunta ja 

sihteeristö tekevät yhteistyötä paikallisella tasolla 
eri organisaatioiden ja kuntien kanssa koskien kon-
kreettisia toimenpide- ja toimintasuunnitelmia 
Merenkurkun maailmanperinnölle. Toimenpidesuun-
nitelmassa on tällä hetkellä 16 eri toimenpidettä, joi-
denka kanssa työskennellään. 

Resurssien saamiseksi eri rakennusten, ulkorakennusten 
ja laiturien ym. restaurointia varten maailmanperintöalu-
eella on hankesuunnitelma hankkeelle nimeltä MASTO 
laadittu. Hankebudjetti nousee 578.000 euroon vuosille 
2015-2017. Kunnan osuus hankkeesta on yhteensä 4.500 
euroa vuosina 2015- 2017. 

Hanke aloitetaan virallisen anomuksen jätettyä ELY 
-keskukselle. Rahoittamispäätöstä voidaan odottaa elo-
syyskuussa 2015, mutta Metsähallituksen tarkoituksena 
on käynnistää hanke omalla riskillään kesän aikana 2015.

Korsnäsissa satsataan ensisijaisesti Molpehällornaan. 
57 metriä pitkää laituria remontoidaan ja pienempi 
kellukesilta asennetaan kiinteään laituriin. Venevajaa 
maalataan talkoovoimin ja ikkunaluukut asennetaan 
ikkunoihin. Palopaikkaa ja sen penkkejä uusitaan. Vanhat 
öljysäiliöt tyhjennetään ja kuljetetaan mantereelle. Myös 
vanhaa kellukesiltaa kuljetetaan mantereelle. Moikipään 
vieraslaiturille pystytetään uusi infotaulu.

Kunnanhallitus päätti 11.5.2015, että Korsnäs osallistuu 
mainittuun hankkeeseen kustannusosuudellaan, yhteensä 
4.500 euroa kaudelle 2015-2017.

Tilapäisen kirjaston sisäänkäynti entisessä 
Yrkesakademin tiloissa.
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www.omakanta.fi

Kirjaudu turvallisesti 
ja tutustu terveystietoihisi

Lue ja kuittaa 
Potilastiedon arkiston info 
> tutustu, miten palvelu 
toimii

Anna lääkärille lupa  
katsoa terveystietosi

Sähköiset reseptit 
ja terveystiedot 

Omakanta-palvelusta

Vältä laskutusmaksut
Korsnäsin kunta ottaa käyttöön 2,50 euron 
suuruisen käsittelymaksun laskua kohti 
1.7.2015 lähtien mikäli laskut lähetetään 
postitse. Tämä koskee vesi- ja viemä-
rilaskutusta ja muuta laskutusta paitsi 
sosiaalihuolto-, vanhustenhuolto- ja päivä-
hoitolaskutusta. 
Voit välttää laskutusmaksuja ottamalla vas-
taan laskusi sähköisinä laskuina. Käy netti-
pankissasi ja tilaa sähköiset laskut Korsnäsin 
kunnalta. Kysy meiltä tai ota yhteys pankkiisi 
mikäli sinulla on kysyttävää.

Talousosasto

Kunnankanslian aukioloajat 
2015

Kunnankanslia on avoinna kesäaikataulun 
mukaisesti 1.6 – 30.8.2015 välisenä aikana 
arkipäivisin klo 08:00 - 15:00.

KESÄSULKEMISET
Kunnankanslia on suljettu viikkoina 29 - 30 
(13.7 - 26.7.2015).

PUHELINPÄIVYSTYS
Äkillisissä sosiaalisissa asioissa, soita 050-406 
4831 arkisin klo 10:00 - 12:00.
Äkillisissä teknisissä asioissa: soita 050-550 
6267 tai 050-5910056.


