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Christinasruta
Själv har jag tankat kraft med familj 

och vänner och naturligtvis även de 
fyrbenta vännerna. Jag har försökt att 
pricka in så många matmarknadsda-
gar som möjligt för att jag tycker det 
är en förmån att kunna handla lokalt 
och jag har försökt att hinna till olika 
evenemang som ordnats i kommu-
nen i sommar. Som vanligt hann jag 
inte på allt som jag tänkt mig men 
de första smultronställena är upphit-
tade! 

Jag måste erkänna att jag är stor-
ligen imponerad av det engagemang 
som finns kring alla tillställningar 
och den glädje som finns när man 
möts och träffas på olika ställen. Till 
alla arrangörer, planerare och medar-
betare skickar jag ett fång med virtu-
ella rosor som tack!

Ekonomi i fokus
Här under hösten kan vi se fram 

emot de vanliga diskussionerna om 
ekonomi och verksamhet. En del av 
samkommunerna har redan informe-
rat och begärt sina utlåtanden om de 
ekonomiska ramarna och andra har 
sitt ännu framför sig. 

De första nyheterna om regeringens 
budget börjar också synas i pressen 
och vad statsbudgeten betyder kon-
kret för kommunernas statsandelar 
får vi se, det slutliga beskedet brukar 
låta vänta på sig fram till decem-
ber. Det verkar åtminstone som en 
mycket stor del ska tas från utbild-
ningssektorn, 210 miljoner, men hur 

dessa inbesparingar fördelar sig på 
universitet, högskolor och yrkesut-
bildningen är ännu oklart.

För Korsnäs kommuns egen del 
så fortsätter verksamheterna på våra 
enheter. Skolstarten har börjat och 
barnen återgår till sina vardagssyss-
lor i skolorna och daghemmen. Inom 
personalen så börjar de flesta ha sina 
semestrar bakom sig och höstens 
verksamheter rullar igång. Bud-
getmässigt är det inte att förvänta 
sig så mycket förändringar heller i 
nuvarande verksamhet. Det som kan 
diskuteras mera ingående är ju vilka 
investeringar som ska planeras in till 
2016 - 2018. 

Vindkraften diskuteras
Om vi ser på vad som kommer 

att behandlas i på politiska mötena 
under hösten så kommer vindkraften 
och de planer på vindkraftsparker 
som varit framlagda till påseende att 
kräva många diskussioner ännu. En 
hel del anmärkningar har inkommit 
och det märks att oron är stor bland 
kommuninvånarna. Orsaken till oron 
är att de vindkraftverk som planeras 
är betydligt större än vad vi kanske är 
vana med från förut, jag tänker då tex 
på de första möllorna i Molpe. 

Eftersom tekniken gått framåt i 
rask takt så är både generatorerna i 
kraftverken betydligt större än förut 
samt även höjden på kraftverken. 
Vilka effekter de nya stora kraftver-
ken har på ljud och ljus och folk och 

fä, är svårt att säga entydigt. En del 
argumenterar att det inte finns effek-
ter medan andra argumenterar att det 
finns stora negativa effekter. Bland 
annat ljudmätningarna och vilket 
minimiavståndet borde vara mellan 
ett kraftverk och närmaste bostads-
hus och närmaste pälsdjursfarm-
område är sådana svåra frågor som 
ska tas beslut om före planerna går 
vidare. Om avståndsgränserna ändras 
så får det genast effekter även för 
vindkraftsparkerna och det kan även 
vara så att lönsamhetskalkylerna blir 
för ogynnsamma för en investering. 

I normala fall så går alla dessa 
planer sin gilla gång, men då det 
gäller vindkraftsutbyggnaden i vårt 
land just nu så konkurrerar projek-
törerna hejvilt med varandra om att 
hinna lämna in godkända bygglov i 
tid för att hinna kvittera ut det stat-
liga stödet. Jag upplever nog att 
vindkraftsutbyggnaden och alla de 
osäkerhetsmoment och ändringar 
som gjorts under 2000-talet i vårt 
land då det gäller hur vi ska planera 
och vilka gränser som ska beaktas, 
saknar motstycke. Ibland tycks det 
som om det som gäller på förmidda-
gen inte längre håller streck på efter-
middagen och det är svårt att ge klara 
direktiv och besked åt de som frågar 
om ärendet.

Social- och hälsovårdsreformen
De stora ärendet som är under 

beredning både lokalt och nationellt 

Sommarens skörd
Den sommar vi haft i år har gjort sig berömd redan 

med den minimala värme och solsken som den bjudit oss 
på. Men även under dessa ogynnsamma förutsättningar 
så har det grott lite här och där och som vanligt börjar 
det dra ihop sig till höstliga skördetider. I nyhetsflödena 
på sociala medier strömmar nu förbi lockande bilder på 
jordgubbar, blåbär och kantareller och vi påminns om att 
det är nu som vi borde ta tillvara de lokala råvarorna som 
finns runtomkring oss. 
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Nr 6-2015 utges 9.10.2015, manusstopp 25.9.2015
Nr 7-2015 utges 13.11.2015, manusstopp 30.10.2015

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.

Upplaga: 1200 exemplar
Utkommer 8 gånger 2015 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

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
Översättningar: Hans Frantz

är ändå frågan om hur kommunernas social- och hälso-
vård ska organiseras och produceras framöver. 

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen 
av social- och hälsovårdsreformen i enlighet med reger-
ingsprogrammet för Juha Sipiläs regering. Enligt pro-
grammet baserar sig den nya servicestrukturen inom den 
offentliga social- och hälsovården på självstyrelseområ-
den som är större än en kommun. Detta innebär att social- 
och hälsovårdsområdena, vars beslutsfattande ankommer 
på fullmäktige som utses genom val, svarar för ordnandet 
av alla offentliga social- och hälsovårdstjänster. En pro-
position kommer att beredas för att genomföra reformen.

Enligt regeringsprogrammet framskrider reformen steg-
vis. Först reformeras servicestrukturen inom social- och 
hälsovården så att alla tjänster utgör en sammanhängande 
helhet, som leds enligt område. Enligt regeringsprogram-
met är antalet social- och hälsovårdsområden sammanlagt 
högst 19.  Social- och hälsovårdsområdena tillhandahåller 
tjänsterna inom sitt område själva eller kan anlita privata 
tjänsteproducenter eller tjänsteproducenter från tredje 
sektorn för tillhandahållandet. 

Under den första fasen utreds också alternativ för kom-
munala och/eller statliga finansieringsmodeller. I juni 
tillsatte sedan regeringen sina ministerarbetsgrupper för 
de strategiska målen för regeringsprogrammet och under 
social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntyläs ordföran-
deskap ska ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd 
driva reformen vidare.

Så som vanligt så finns det otaliga uppgifter att fördjupa 
sig i och engagera sig i och jag önskar er alla arbetsglädje 
inför den höst vi har framför oss!

Christina Båssar
t.f. kommundirektör

Pärmbilden föreställer Korsnäströjan på catwalken under Korsnäs lantdag, från vänster 
Asta Södergran, Lovisa Backlund, Linnea Bäcklund, Gun-Britt Stenberg och Inga-Britt 
Mannfolk. Foto: Kenth Nedergård
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Den absoluta höjdpunkten i årets lantdag var 
Korsnäs hembygdsförenings show ”Korsnäs- 
tröjan på catwalk”. Korsnäströjor från olika 
byar och med olika mönster och färger förevisa-
des av lokala mannekänger.

Lantdagen inleddes med program för barnen: Skrubilut-
tan och Skrubilej med  musik; violin och gitarr och barnvisor. 
Bakom signaturerna dolde sig musikerna Desiree Saare-
la-Portin och Marianne Maans.

Kommundirektören Christina Båssar berättade humo-
ristiskt om vad hon upplevt under sina tjänsteår i Maxmo 
kommuns tjänst i Tottesunds herrgård. Det var en hel 
del dråpligheter som utspelat sig. Publiken lyssnade och 
levde med i det lättsamma och trevliga talet.

Årets kulturbärare Daniella Lindström premierades av 
Anita Ismark och Carola Bäckström. 

Eftersom det är Jean Sibelius’ jubileumsår - det är 150 
år sedan hans födelse - ville arrangörerna uppmärksamma 
detta. Jasmine Nedergård  spelade och sjöng bland annat 
Korsspindeln och Finlandia med strofer både på svenska 
och finska.

Korsnäströjan på catwalken
Den absoluta höjdpunkten i årets lantdag var Korsnäs 

hembygdsförenings show, Korsnäströjan på catwalk, 
med förevisning av korsnäströjor från olika byar och med 
olika mönster och färger. Också klänningen som produce-
rats av Gun-Britt Stenberg fanns med. 

Föreställningen ledsagades av ordförande Kerstin Sjö-
strands inspelade kommentarer och information: varje 
mannekäng trädde fram ensam på catwalken (som var en 
riktig, röd upphöjning!). Kerstin berättade om den aktu-

Korsnäströjan i fokus på årets lantdag

Skrubiluttan och Skrubilej, dvs 
Marianne Maans och Desiree 
Saarela-Portin underhöll med 
folkmusik för stora och små.

Korsnäsföreningen American Cars Route 673 bjöd 
på utställning av muskelbilar, vrålåk och dollargrin.
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ella tröjans bakgrund och speciella färgsättning, varje by 
har egna färger och mönster. Också bakgrundsmusik på 
violin hördes svagt i bakgrunden. 

Showen avslutades med att samtliga mannekänger sam-
manstrålade på catwalken, och alla fick motta varsin ros 
av konferencieren Sofia Mitts-Björkblom. En otroligt fin 
helhetsupplevelse som uppskattades mycket av lantdags-
publiken. Strongt gjort av hembygdsföreningen och dess 
aktiva! 

Följande personer syntes på catwalken: 
Gun-Britt Stenberg, Rita Kuha, Mikael Stenberg Linnea 
Bäcklund, Peter Bäcklund, Leo Bäcklund, Joel och Verna 
Lenlund, Martin Dahlberg, Marina Bäcklund, Carita 
Bäcklund, Tommy Rusk, Lovisa Backlund, Inga-Britt 
Mannfolk, Asta Södergran och Rebecka Bäcklund.

Sista programpunkten var folkmusik av Marianne 
Maans och Desiree Saarela-Portin. Tekniken sköttes av 
Kjell Lolax.

Ca 15 försäljare med lokala produkter, bakverk, jord-
gubbar, vårrullar, smakprover från Mathantverk, plant-
försäljning, kosmetik, loppis, lotterier med god kommers 
och Företagarcafé fanns på gårdstunet. 

I Prästgårdsmuseet höll Julias café till. Hembygdsför-
eningen gräddade bröd på järnåldersugnen med kärnat 
smör. Korsnäsföreningen ACR673 arrangerade American 
cars-utställning med 27 amerikanska bilar, försäljning 
av korv, kaffe och popcorn, utlottning mellan utställarna 
och lottförsäljning till åskådarna. Brandkåren hade pro-
gram för barnen och så var det ponnyridning. Kaniner, 
fem ungar och mamma- och pappakanin, barnen fick ta 
ungarna i famnen. På området serverades köttsoppa, som 
också hade god åtgång.

Biblioteket var öppet i den nya lokalen i fd YA, liksom 
House by F vägg i vägg och Stenbrytaren serverade tradi-
tionell lantdagslunch, plockastek med dessert. Och över 
allt sken moder sol.

Text: Carola Bäckström
Foton: Kenth Nedergård, privat

Jasmine Neder-
gård hyllade Jean 
Sibelius genom att 
framföra tre kom-
positioner ur hans 
repertoar.

Lantdagssoppan lät sig väl smaka på gårdstunet. 
Även plockasteken på Stenbrytaren föll många lant-
dagsbesökare i smaken.

Agneta Vesterback sålde hemgjord glass.

Inne i Prästgårdsmuseet hade Julia Lindholm dukat 
fram allehanda godsaker i sitt café.
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Verna Lenlund bar en tröja från Hägg-
vik-Korsbäck-Bjurbäck med krokar, 
kryssmönster och virkade blommor.

Korsnäströjan i bilder
Med anledning av intresset för Korsnäströjan 

hade Korsnäs hembygdsförening sammanställt 
en diger presentation av de olika Korsnäströ-
jorna och deras kännetecken på årets lantdag. 

Tolv olika modeller presenterade äldre och nya tröjor 
för publiken på lantdagen i Korsnäs. Presentationen har 
också filmats och kommer att ges ut i form av en presen-
tationsfilm för Korsnäströjan.

Tommy Rusk visade en klar-
röd Taklaxtröja där bården 
med de dansande flickorna 
är stickad.

Barnmorskan Aurora Bergs 
tröja (över 100 år gammal) 
bars av Carita Bäcklund.

Joel Lenlund var klädd i Korsnäs-
tröja, långbyxor av vadmal, 
pjäxstövlar och skärmmössa.

Marina Bäcklund bar en tröja 
från Molpe med dansande 
flickor, blommor, blad och våg-
formade slingor.

Martin Dahlberg bar en tröja 
från Töjby med timglasmöns-
ter.

Rita Kuha bar en tröja från 
Helenelund med krokar och 

stjärnor.

Rebecka Bäcklund bar en 
tröja från Harrström med 
X-mönster och vågformad 

rand.

Peter Bäcklund bar en tröja  
med dämpade färger från 
Taklax och Leo hade en tröja i 
barnstorlek.

Mikael Stenberg bar den typiska  
Korsnäströjan från kyrkbyn med 
dansande flickor, krokar, stjär-
nor och blad.

Linnéa Bäcklund fick visa 
upp den nyproducerade 
Korsnäsklänningen.
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Daniella Lindström är en ung sångerska (i 
dagarna 24 år), som redan kunde kallas veteran 
om man ser till erfarenhet och mångsidighet inom 
musikens område.  

Daniella började ägna sig åt musik och sång redan som 
liten flicka. Hon inledde studier i musikinstitutet Legato 
ungefär samtidigt som hon började skolan.  Att hon kunde 
sjunga uppdagades under en annorlunda teorilektion, då 
läraren Kjell Lolax lät barnen sjunga in varsin låt, enligt 
Kjells ord: ”Jag höll på att trilla av stolen”, så bra var hon, 
en stor begåvning!  Och det hade hon inte själv förstått 
förut. 

De första tre åren tog hon gitarrlektioner för Thommy 
Bergström, men sedan övergick hon till sång, som hon 
fortfarande studerar. Vi i hennes publik kan lägga märke 
till en ständig utveckling och säkerhet i uppträdandet. Till 
vardags jobbar hon som närvårdare med inriktning på 
barn och unga på Kottebo dagis, gillar skäriliv och stude-
rar alternativ medicin på distans. 

Daniella har under åren sjungit i många sammansätt-
ningar och band som turnerar på spelningar, så mycket 
som tillfälle ges. Hon sjunger på alla tänkbara scener, har 
uppträtt i kyrkan och i kommunala evenemang, i bibliote-
ket och här på Lantdagen. 

I början av årtiondet deltog hon i den finländska upp-
sättningen av sångtävlingen Idols på tv och tog sig vidare 
ända till Helsingfors. Hon fick till och med domaren Jone 
Nikula att försöka sig på att tala svenska med klen fram-
gång. Daniellas engelska uttal i sångtexterna är däremot 
perfekt. Och i kommentarer efter Idols-tävlingen ansågs 
det att Daniella har Idolpotential. 

För tillfället spelar hon med tre gossar från Närpes och 
sjunger i kvartetten KvinnTetten. De planerar att ge ut en 
skiva.

Genom utmärkelsen Årets kulturbärare vill Korsnäs 
kommun tacka en fin sångerska och uppmuntra till fort-
satta framgångar på musikens bana.

Årets kulturbärare 2015 i Korsnäs kommun 
är Daniella Lindström

Sångerskan Daniella Lindström blev Årets kultur-
bärare 2015 och uppvaktades av Anita Ismark och 
Carola Bäckström på årets lantdag i Korsnäs.

Mathias Skog från 
Molpe Sjöräddare 
och Dermoshops 
VD Henry Back-
lund.

Molpe Sjöräddare r.f:s upp-
gift är att rädda liv på vattnet. 
Verksamheten går ut på att 
utbilda alla aktiva medlemmar 
i besättningen så att de klarar 
av alla tänkbara räddningsupp-
drag. 

Sjöräddarna står i beredskap så 
länge som vattnet är isfritt, vilket 
vanligtvis betyder från april till 
november. Inom 30 minuter efter 
mottaget larm är de på väg ut från 
hemmahamnen i Molpe med något 
av räddningsfartygen.

Idag har Molpe Sjöräddare 3 
stycken fartyg till sitt förfogande. 
Antalet aktiva frivilliga sjöräddare 
i föreningen uppgår till drygt 20 
stycken.

I augusti togs en ny vattenskoter 
i bruk. Dermoshop stöder de frivil-

Ny vattenskoter till sjöräddningen
liga som utför dessa viktiga uppdrag. 
Företagets VD Henry Backlund fick 
äran att döpa vattenskotern till Der-
morescue.
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Planläggningskonsulten HN-Consult har upp-
gjort program för deltagande och bedömning för 
detaljplan för havsnära boende i Molpe. Kom-
munstyrelsen beslutade 1.6.2015 att en detaljplan 
på detta område uppgörs. 

Planeringen omfattar ett ca 4,2ha stort markområde i 
Molpe. Det berörda området finns mellan Sjövägen och 
Finnhamnsvägen i Molpe. Intill området finns Molpe fis-
kehamn och fryseri. På området finns i dagens läge tre 
bostadshus. 

För några år sedan detaljplanerades ett intilliggande 
område för att ge möjlighet till havsnära boende. Detta 
tilltänkta område är i direkt anslutning till Strandbacka 
detaljplan och således ett naturligt utvecklingsområde för 
boende. I närheten av området finns Molpe fiskehamn 
som tillhör RKY–registret (byggda kulturmiljöer av riks-
intresse) vilket bör beaktas i planläggningen. 

Målsättningen med planeringen är att skapa möjlighet 
till byggande av egnahemshus på området. Områdets läge 
nära havet och nära byns centrum tros kunna bidra till att 
skapa ett attraktivt bostadsområde. För förverkligande av 
detaljplanen står markägarna. Finnhamnsvägen kommer 
till den del den berörs av planen klassificeras som gata. 

Utkastet till delgeneralplan för Poikel vind-
kraftspark har varit till påseende under tiden 
18.2-20.3.2015. Under den tiden inkom 7 st 
anmärkningar och 10 utlåtanden. 

Planläggningsområdet är cirka 800 ha stort och är 
beläget öster om Korsnäs kommuncentrum. Strandvä-
gen (673) löper intill planeområdet på den västra och 
norra sidan. I förhållande till vindkraftverken är avstån-
det till kommuncentrum cirka 2 kilometer och avståndet 
till Strandvägen som närmast cirka 1,7 kilometer. Inom 
1,5 kilometer från de planerade kraftverken finns det 23 
fasta bostäder och 1 fritidsbostad. Avståndet till närmaste 
bostad är 1,2 km. Ett planförslag har utarbetats utgående 
från de utlåtanden och anmärkningar som inkom. 

Planförslaget till delgeneralplan för Poikel vindkrafts-
park har varit framlagt till allmänt påseende under 30.6-
30.7.2015.

Profur har nyligen gett ett utlåtande att avståndet mellan 
vindkraftsverk och pälsproduktionsområden bör utökas 
till 1500m. Möjligheten att utbygga pälsfarmsområdet i 
framtiden bör utredas, eftersom Profur har gett ett utlå-
tande att avståndet mellan vindkraftsverk och pälspro-
duktionsområden bör utökas till 1500m.

Havsnära boende i Molpe 

Detaljplanen för havsnära boende i Molpe hålls offent-
ligt framlagt i Kommungården och på kommunens hem-
sida under tiden 14.8-31.8.2015.

Intressenter ges möjligheter att framföra åsikter vid 
beredningen av planeärendet till Korsnäs kommun, 
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 31.8.2015.

Delgeneralplan för Poikel vindkraftspark

Planförslag till delgeneralplan för Poikel vindkrafts-
park.
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Delgeneralplan för 
Granskog vindkraftspark

Uppgörandet av Delgeneralplan för Granskog 
vindkraftspark är nu inne i det skedet att ett pla-
neutkast skall läggas fram till påseende och utlå-
tanden skall inbegäras.

Projektområdet befinner sig i Korsnäs kommun ca 8 km 
nordost om Korsnäs, ca 3 km norr om Korsbäck och 1 
km öster om Granskog och gränsar till grannkommunen 
Malax. Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av 
en vindkraftspark och bevilja bygglov för 5 vindkrafts-
verk. 

Kommunstyrelsen har i sitt delgeneralplaneringsbeslut 
för Granskog 6.5.2013 godkänt följande målsättningar: 
I planläggningen skall beaktas ett tillräckligt avstånd 
från vindkraftverken till bosättning och pälsdjursfarmer. 
En noggrann utredning måste göras på hur vindkraft-
verken påverkar pälsdjursfarmer. Planeringen av hur 
kraftledningarna skall dras bör koordineras med övriga 
vindkraftsområden för att minimera negativa effekter på 
människors levnadsförhållanden, deras trivsel och hälsa, 
fritidsboende, landskap och natur samt trygga förutsätt-
ningarna för markanvändning, skogsbruk och övriga pri-
märnäringar. 

Kommunen har 27.5.2015 uppmanat projektören för 
Granskog vindkraftspark att hörsamma de av kommunen 
tidigare utpekade planeringsnormerna: 

• Ett minimiavstånd på 700 m från vindkraftsparken 
till pälsdjurfarmer. 

• Vindkraftsverken ska planeras inom de vindupp-
tagningområden som finns i Österbottens förbunds 
etapplan II.

Otsotuuli Oy har svarat på uppmaningen och föreslår 
att kommunen framlägger det planeutkastet som bordla-
des 23.9.2014 i tekniska nämnden till påseende. 

Kommunstyrelsen beslutade 22.6.2015 att utkastet till 
delgeneralplan för Granskog vindkraftspark inte läggs 
fram till officiellt påseende förrän projektören har presen-
terat ett förnyat utkast till delgeneralplan för Granskog 
vindkraftspark, som uppfyller ovannämnda planerings-
normer.

Delgeneralplan för 
Molpe-Petalax vind-
kraftspark

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark invid 
kommungränsen för Korsnäs och Malax kommu-
ner, söder om Molpe by och väster om Petalax by. 
Molpe-Petalax vindkraftpark består totalt av 15 
kraftverk, varav 3 kraftverk är belägna på Malax 
kommuns område och 12 kraftverk på Korsnäs 
kommuns område. Hela planområdet är 1780 ha 
stort, så att 465 ha är beläget på Malax kommuns 
område och 1315 ha på Korsnäs kommuns plan-
område. 

Det utarbetas en delgeneralplan för delområdet i Malax 
kommun och en delgeneralplan för delområdet i Korsnäs 
kommun. Planbeskrivning som är i bilaga gäller delom-
rådet för Korsnäs kommun. Planeringen har föregåtts av 
en MKB process som avslutades med kontaktmyndighe-
ternas utlåtande över MKB-beskrivningen 15.4.2015 som 
ligger till grund för delgeneralplaneringen. 

Planutkastet för Molpe-Petalax vindkraftpark har upp-
gjorts på basen av alternativ 3 som bedömdes i MKB-för-
farandet. Planutkastet möjliggör byggandet av totalt 15 
vindkraftverk samt tillhörande elstation och konstruktio-
ner på planområdet för Molpe-Petalax vindkraftpark. De 
planerade vindkraftverken består av ett cirka 140 meter 
högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebladig rotor. 
Rotorbladens diameter är cirka 130 meter och vindkraft-
verkens maximihöjd är cirka 200 meter. Inom vindkrafts-
parken byggs en 110 kV elstation, där den effekt som 
vindkraftverken producerar transformeras till en överfö-
ringsspänning på 110 kV. 

Elöverföringen till det nationella nätet utreds i ett sepa-
rat projekttillståndsförfarande. Den preliminära planen 
är att ansluta parken till Petalax elstation med jordkabel. 
Elöverföringen inom vindkraftparken sker med jordkabel 
som huvudsakligen löper invid servicevägarna. 

Målsättningen med delgeneralplanen är att skapa förut-
sättningar för byggande av en vindkraftspark på området 
samt behövliga servicevägar till kraftverken, jordkablar 
och en elstation. Planen har utarbetats som sådan gene-
ralplan med rättsverkningar som avses i 77 a § i mar-
kanvändnings- och bygglagen. Delgeneralplanen kan i 
enlighet med bestämmelserna i generalplanen användas 
som grund för att bevilja bygglov för vindkraftverken på 
platserna som anvisats för dem. 

Planutkastet till delgeneralplan för Molpe-Petalax vind-
kraftspark har varit framlagt till allmänt påseende under 
tiden 30.6-30.7.2015.
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Besök till Vindins vindkraftspark
Korsnäs kommun planerar ett studiebesök till Vin-
dins vindkraftspark i Svalskulla i Pjelax, Närpes.

Vill du komma med?
Meddela i så fall ditt intresse och kontaktuppgif-
ter till kommunkansliet på info@korsnas.fi eller 
per telefon 06-347 9111 ditt meddelande vill vi 
ha senast den 4.9.2015. Så sammanställer vi ett 
besök på lämplig dag! Välkommen med!
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Den 17 oktober 2014 inläm-
nade kommunerna i Österbot-
ten samt Intresseföreningen 
för en levande skärgård till 
miljöministeriet ett gemensamt 
initiativ gällande tillsättande 
av gemensam arbetsgrupp för 
utarbetande av den kommande 
förordningen för inrättande av 
naturskyddsområden i Kvar-
ken och Kustösterbotten. 

Intresseföreningen för en levande 
skärgård rf har uppmanat Korsnäs 

Renoveringsarbetena för 
Molpehällornas brygga är i sitt 
slutskede. En 57 meter lång fast 
brygga och en lägre småbåts-
brygga betjänar nu besökare. 

Bryggrenoveringarna har förverk-
ligats i Masto 1-projektet, som för-
valtas av Forststyrelsen och i vilket 
man har sökt finansiering av EU:s 
landsbygdsfond. Korsnäs, Korsholm 
och Vörå kommuner deltar i projek-
tet.

Förnyade bryggor på Molpehällorna

Uppvaktning om 
Naturaärenden 

En inbjudan har gått ut till 
föreningar och organisationer i 
Korsnäs från Europaparlamen-
tariker Nils Torvalds om att 
besöka Europaparlamentet och 
diskutera fiske-, Natura- och 
andra frågor med tjänstemän 
vid kommissionen, EP, Finlands 
ständiga representation i Brys-
sel och Torvalds parlamentari-
kerkollegor. Resan genomförs 
12-14.10.2015. 

Kommunstyrelsen utsåg 22.6.2015 
Jonas Lindholm som ordinarie och 
Sven-Erik Bernas som ersättare att 
representera Korsnäs kommun vid 
uppvaktningen i Bryssel.

Arbetsgrupp för                         
Kustösterbottens skärgård 

kommun att utse sin medlem i arbets-
gruppen. Arbetsgruppen ska påbörja 
arbetet med att utarbeta ett eget för-
slag till förordning. Från intresseför-
eningens sida deltar styrelsemedlem 
Ari Isosalo och deras juridiska råd-
givare vicehäradshövding Pekka 
Kainlauri. 

Kommunstyrelsen utsåg 3.8.2015 
Jonas Lindholm till ordinarie och 
Måns Holming till ersättare som 
Korsnäs kommuns representanter i 
arbetsgruppen för Kustösterbottens 
skärgård.

I sommar har det ordnas två 
utfärder till Molpehällorna. I 
utfärden under Korsnäsveckan 
deltog cirka 15 personer. 

På världsarvsdagen den 9 augusti 
deltog över 60 personer. Det blev en 
fin världsarvsdag idag på Molpehäl-
lorna. 

Ann-Sofi Backgren guidade i 
fyrvaktare Jakob Rautios fotspår. 
Korsdraget underhöll med spelmans-
musik och Jasmine Nedergård sjöng 
sommarsånger. 

Världsarvsutfärder till Molpehällorna

Foto: Forststyrelsen/Anders Isaksson
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Foto: privat
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Gårdsplanen på Molpe 
daghem Tulavippan upplevs 
för liten. Föräldrar till barn 
på Molpe daghem Tulavippan 
har inlämnat en skrivelse till 
riktat till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i Korsnäs. 
Personalen har påpekat till 
Tekniska nämnden om att dag-
hemsgården är för liten. 

Daghemmet Tulavippan satsar 
mycket på fysisk aktivitet och ute-
vistelse. Dagehmmet har två avdel-
ningar med 25 platser, men har för 
tillfället 29 barn inskrivna. Daghem-
mets gård är för liten med tanke på 
barnantalet det blir trångt när alla är 
ute samtidigt. Det saknas utrymme 
för en gungställning till, vilket det 
också skulle finnas behov av. På 
gården finns just nu endast fyra 
gungor, varav en är en babygunga. 
Föräldrarna har förstått att det ofta 
är kö till gungorna och därför anser 
föräldrarna det önskvärt med en till 
gungställning på gården. Föräldra-
föreningen Tulavippan har meddelat 
att de är villiga att till viss del bidra 
ekonomiskt till en gungställning om 
utrymme skulle finnas. 

Försäljning av 
mark i Harrström 

Esko och Ruth Våg har anhå-
llit om att köpa en del av fas-
tighet Strömbo RN:r 16:7 i 
Harrström på vilken den gamla 
ishockeyrinken har funnits. 
Fastigheten gränsar till deras 
mark. 

Fastigheten är ca 3800 m2. För-
handlingar från har förts med Esko 
och Ruth Våg och de erbjuder 7500 
euro för marken. Kommunen förbin-
der sig till att städa bort den gamla 
rinken, stolpar, kablar och barack 
enligt tidigare beslut i Tekniska 
nämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade 
22.6.2015 att sälja fastighet Strömbo 
RN:r 16:7 i Harrström till Esko och 
Ruth Våg för ett pris om 7500 euro.

Tekniska nämnden har kons-
taterat att krypgrunden måste 
saneras och krypgrundsav-  
fuktning bör monteras vid 
Molpe skola.

Offertförfrågan utsändes på en 
byggnadsentreprenad, som omfattar 
helt färdigt utförda byggnadstekniska 
arbeten inklusive materialanskaff-
ningar och omfattar bl.a. följande 
arbetsinsatser: 

• Krypgrundsutrymmet städas 
och allt organiskt material 
avlägsnas.

• Samtliga ytor i kryputrymmet 
desinficeras. 

• Direkt vattenträngning utifrån 
förhindras. 

• Kapillärbrytande skikt utförs 
på krypgrundsbotten. 

Sanering vid Molpe skola

• Maskinellt undertryck arrange-
ras i krypgrundsutrymmet. 

Tekniska nämnden utsåg 16.6.2015 
Drytec till entreprenör för saneringen 
av krypgrunden vid Molpe skola för 
ett totalpris om 47.800 € moms 0%, 
vilket var det lägsta anbudet.

Arbetet har gjorts i sommar och 
blev klart före skolstarten 11.8.2015.

Förstoring av Molpe daghem Tulavippans gårdsplan

Utanför staketet mot uthusraden 
finns en gräsmatta som är outnytt-
jad. Staketet kunde öppnas upp och 
förlängas runt den outnyttjade gräs-
mattan. Det skulle ge mycket mer 
rörelsefrihet, möjligheter och mer-
värde till utevistelsen för småbarnen. 

Tekniska nämnden konstaterade att 
det i årets budget inte finns anslag för 
att förstora daghemsgården. Nämn-

den föreslår för kommunstyrelsen att 
anslag intas i 2016 års budget för för-
storing av daghemsgården vid Molpe 
daghem Tulavippan, under förutsätt-
ning att det är ekonomiskt möjligt 
vid höstens budgetbehandling. Kom-
munstyrelsen beslutade 22.6.2015 
i enlighet med tekniska nämndens 
förslag.
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Gårdsplanen på Molpe daghem Tulavippan förstoras 2016 om budget-
medlen räcker till.

Foto: Kenth Nedergård
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Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs ställde 
sig 6.5.2014 positivt till ett geriatriskt kun-
skapscentrum inom Kust- Österbottens samkom-
mun. 

En arbetsgrupp inom K5 har utarbetat ett förslag till 
geriatriskt kunskapscentrum. Kommunerna har ombetts 
ge utlåtande över planen. 

Verksamheten vid geriatriska kunskapscentret i prakti-
ken innebär följande: 

• Den lokala och regionala kompetensen vid äldre-
omsorgens specialfrågor kan användas på ett koor-
dinerat sätt inom hela samkommunen 

• Regional minnespoliklinik med en geriatriker 
fysiskt närvarande 8 dagar/år samt konsultering 
via videoförbindelse för patienter med minnesstör-
ningar

• K5-områdets läkare kan konsultera geriatriker via 
videoförbindelse eller telefon

• Specialkompetensen inom rehabilitering köps av 
Geritrim 

Vård- och omsorgsnämnden understödde 24.6.2015 att 
geriatriskt kunskapscentrum bildas. I likhet med tidigare 
beslut framhåller vård- och omsorgsnämnden att verk-
samheten vid det geriatriska centrumet även skall hålla 
mottagning på verksamhetsområdet för Malax-Korsnäs 
hälsovårdscentral. 

Startseminarium om kom-
munernas uppgifter och 
skyldigheter

Enligt regeringens riktlinjer minskas kommu-
nernas kostnader med 1 miljard euro genom att 
minska på lagstadgade uppgifter och principer 
som styr genomförandet av dem. 

Enligt regeringsprogrammet presenteras det detaljerade 
åtgärdsprogrammet om de uppgifter och skyldigheter 
som slopas och de första konkreta förslagen innan bud-
getmanglingen 2015. 

Christina Båssar, Caroline Westerdahl och Carina 
Westberg representerade kommunen på startseminariet 
gällande minskning av kommunernas uppgifter och skyl-
digheter, som Finansministeriet ordnade den 18 augusti 
2015. 

Väntetider för sociala tjänster för äldre 

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

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

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

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.1–30.6.2015. 

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

situationer får klienten tjänsten 
genast 

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

Serviceboende och 
åldringshem 

I medeltal 42 dygn Genomsnittlig väntetid för dem 
som placerades under tiden 
1.1–30.6.2015 

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

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

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

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg offent-
liggörs på kommunens hemsida, i KorsnäsNytt och på 
kommunens anslagstavla. 

Väntetider för sociala tjänster för äldre 
Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan 

lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han 
eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs spe-
cificerade per typ av tjänst. 

För ytterligare information kontakta äldreomsorgsle-
dare Johanna Björkman tfn (06) 3479 149.

Genomsnittlig väntetid för sociala tjänster för äldre i Korsnäs 1.1–30.6.2015. 

Plan för geriatriskt kunskapscentrum 
Kommunstyrelsen godkände 3.8.2015 kommunens 

utlåtande i enlighet med vårdnämndens förslag.
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Föreningen American Cars Route 673 bjöd på åktur 
i sina fina bilar, till mycket stor glädje för de förvän-
tansfulla passagerarna.

Sommarprogram för de boende på Lärknäs

God mat, samt underhållning av Linda Back-
gren-Holm och Christer Backgren avnjöts på 
Restaurang Strand-Mölle tack vare en donation 
från tidigare boende på Lärknäs.

Församlingen bjöd på kaffe och trevlig sam-
varo på Strandhyddan.
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Egentligen är det Hinjärvträsk men kallas Kamträsk, där 
har man ett par gånger haft soppdag och dans för ca 20-30 
år sen. För 30 år sen och längre tillbaka i tiden kunde man 
plocka stora blåmusslor från bottnen längs träsket strän-
der, men ingen visste då att det var en delikatess. 

I Viitaniemi besökte vi Hinjärv från annat håll, där har 
Viitaniemiborna ordnat med en grillstuga och båt- och 
badplats. Extra glatt blev det när färden gick över Gytt-
jeviksvägen till Bjurbäck, genom skogen så att säga. Här 
hade några cyklat på nätterna i sin ungdom när de åkte på 
dans till Korsbäck lavadans. I Bjurbäck titta vi på den nya 
Byagården som kom till efter att skolan brunnit ner. 

Efter Korsbäck tog vi en tur till Dermoshop och hav-
snära boendet på Västanlid. Nu börjar vädret bli sämre 
och tålamodet ta slut, men alla ville gärna ha en kaffe-
tår. Vid Edsviksjön väntade en varm kaffepanna och gott 
fikabröd. Där avslutas resan och alla kom hem glada och 
nöjda. 

Ett stort tack till Korsnäs bys samfälligheter som har 
gett bidrag till resan. Inger Rösgren ordnade så att alla 
som ville hade chans att åka med och undertecknad ord-
nade med bussen och resmålen. Tack till alla deltagare, 
som minns så mycket om hur det var förr.                               

 Text och foto: Katarina Westerlund

En bussutflykt runt i kommunen för äldre, som 
i övrigt har svårt att komma ut, har planerats på 
Buketten. Resan gick av stapeln den 22.7. Del-
tagarna som blev 12 till antalet visste inte vart 
färden skulle gå. Resrutten bestämdes längs 
vägen och enligt önskemål. 

Först togs en tur till de nya bostadsområdena i kyrk-
byn, Lillmaarsvägen och från Bovägen gick resan över 
Kökkärr till Storkorshamn. Resenärerna kunde själv 
berätta vilka som hade bott i t.ex Juthback och vart de 
hade tagit vägen. Själv har jag bara hört talas om ställena 
som Orrmoarna, men nu vet jag var de finns. Vidare fort-
satte färden över Kronback och Edsvik mot Taklax. Till 
Edsvik kunde man förr i tiden åka för att få tag på starka 

drycker när det skulle 
ställas till med kalas, det 
visste alla något om. Öns-
kemål kom om att köra via 
Lissback, Snickarback och 
Smedback. Där hade flera 
haft bekanta och besökt 
ställena många gånger.  
I Taklax serverades lax-
soppa och färska jord-
gubbar till efterrätt, 
som uppskattades extra 
mycket. 

Färden fortsatte efter 
pausen till Träskviks sista 
ände, Träskvik Ellens. 
Vidare en tur ner till Kam-
träsket, där man idag kan 
se ut över träsket, eftersom 
det är uppröjt en vändplan 
och vassen borttagen. 

Bussutflykt runt om i Korsnäs byar

Edsvikssjön.

Venny Hartvik, Etel Fant, Gerda Nystål, Maj-Lis Hannus, Ellen Mannsén, Gunnel Sandman, Gunnel Hedman 
och Tyra Måtts njuter av en kaffetår.

Paul Westerlund, Karin Riddar, Arne Östman, Tyra 
Måtts och Gunni Krook var med på utfärd.
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Lördag den 4 juli var det igen dags för Street Race 
på Strandvägen i Korsnäs. I år hade arrangörerna 
Korsnäsufbf/Motor Maniax tur med vädret och hela 
arrangemanget kunde genomföras i fint väder. Upp-
skattningsvis ett tusental personer hade infunnit sig 
för att ta del av skådespelet.

Det är femte gången Motor Maniax ordnar sitt Street Race. 
Dagen inleddes med parad och motorcykelshow av VictorH 
Stunt (Victor Häggblom) och Elias Hjulfors.

Sedan drog Street Racet igång och publiken bjöds på 
spännande lopp med varierande hastigheter. 40 bilförare och 
motorcyklister var anmälda till dagens tävling. 

Dagens snabbaste bilförare var Veli Piikkilä i en Plymouth 
med kompressor och lustgas. Han klarade sträckan på 11 
sekunder jämnt. Dagens snabbaste motorcykel var Mats 
Korsbäck på sin Kawasaki. Han körde tävlingssträckan på 
10,21 sekunder. Högst hastighet uppmättes för Tobias Lolax, 
som uppnådde 219 km/h. Bästa burnouten genomfördes av 
Christoffer Grandell i sin mc kavasika. 

Efter att alla fått ta maximalt ur sina motorer på den 402 m 
långa sträckan, avslutades dagen med burnout. Alla hugade 
deltagare fick bränna sina kvarvarande däck och ett massivt 
rökmoln steg upp över kyrkbyn när publiken började söka 
sig hemåt.

Text och foto: Kenth Nedergård 

Åter succé för Street Race

Dagens snabbaste på 
motorcykel var Mats 
Korsbäck på sin Kawa-
saki och för det fick han 
pris av arrangörerna.

Dagens snabbaste bil, en Plymouth, kördes av Veli 
Piikkilä. 

VictorH Stunt bjöd på stuntshow på motorcykel.

Dagen avslutades med deltagarnas 
burnoutuppvisning.
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Resultat från Folkhälsans simskolor i Molpe 
och Harrström i sommar.

Korsnäs/Korsbäck/Molpe simskola 2015
Vattenvanemärket: Hannes Söderman, Tindra Juth-

ström, Nova Juthström, Livia Sebbas, Amanda Aspbäck, 
Hurijia Hodzic, Mirzela Vardo, Amila Vardo, Isak Lind-
holm, Valter Häggblom, Linus Rosenqvist

Nybörjarmärket: Zelina Björkblom, Celine Ramstedt, 
Katya-Linn Rosbäck, Oskar Norrgård, Say Law Paw, 
Linnéa Ribacka, Jakob Blomqvist, Matilda Aspbäck, 
Harun Hodzic, Mirzela Vardo, Valter Häggblom

Intressemärket: Okkar Maij, Magdalena Granqvist, 
Filip Fröding, Casper Storbjörk, Faruk Hodzic, Marius 
Ramstedt

Talangmärket: Belinn Lindeqvist, Nicolay Häggdahl, 
Kim Ömossa, Kasper Nygran, Dennis Nygran

Simkandidat: Hugo Helgas, Linnéa Westerlund
Simmagister: Caj Hägglund
25 meter: Magdalena Granqvist, Okkar Maij, Say Law 

Paw, Jakob Blomqvist, Ronja Bengs, Oskar Norrgård
50 meter: Say Law Paw, Magdalena Granqvist, Okkar 

Maij, Agnes Berglund, Linn Sebbas, Jasmine Rönnholm, 
Ida Sjöblad, Jonas Österberg, Wilmer Ribacka, Casper 
Storbjörk, Marius Ramstedt

100 meter: Jonas Österberg, Ida Sjöblad, Jasmine 
Rönnholm, Linn Sebbas, Agnes Berglund, Kuh Reh Maij, 
Casper Storbjörk, Wilmer Ribacka, Faruk Hodzic, Simon 
Sten, Noah Rehnholm, Cecilia Hartvik, Joel Blomqvist, 
Marius Ramstedt

200 meter: Agnes Berglund, Filip Fröding, Kuh Reh 
Maij, Casper Storbjörk, Angeline Åkerblom, Belinn Lin-
deqvist, Casper Holm, Wilmer Ribacka, Faruk Hodzic, 
Jonatan Backholm, Bianca Moliis, Noah Rehnholm, Elin 
Vägar, Emil Smedback, Joel Blomqvist, Jasmine Rönn-
holm

500 meter: Jonatan Backholm, Stepan Averkiev, Emil 

Smedback, Linnéa Westerlund
1 km: Kim Ömossa, Linnéa Westerlund
Simkunnighetsmärket: Oliver Snickars, Filip Fröding, 

Carl-Axel Söderholm, Kuh Reh Maij, Nicolay Häggdahl, 
Wilmer Ribacka, Joel Blomqvist, Jonatan Backholm

Havssimmarmärket: Stepan Averkiev, Tindra Back-
holm, Elin Vägar, Noah Rehnholm, Linnéa Westerlund, 
Jennifer Sten, Jonatan Backholm

Harrström/Taklax simskola 2015
Vattenvanemärket: Alva Blomberg, Wilma Back-

holm, Jonas Granås, Jonathan Lundström, Amanda Svart-
grund, Anni Garrido, Oliver Överholm, Oscar Björkqvist, 
Wilmer Björkblom, Leo Bäcklund

Nybörjarmärket: Elvin Söderlund, Abie Garrido, 
Tilde Aspbäck, Agnes Bäcklund, Amanda Vesterback, 
Joel Bjurbäck

Intressemärket: Matilda Bjurbäck, Kevin Södergran, 
Elenor Bäcklund, Emma Långström, Rasmus Lundström, 
Abie Garrido, Tilde Aspbäck, Felicia Nyståhl

Talangmärket: Elvira Södergran, Hampus Mattans, 
Otto Karlsson, Adelina Udd

Simkandidat: Lukas Westerlund, Elias Mattans, Alma 
Södergran

Primusmagister: Ida Granholm
25 meter: Matilda Bjurbäck, Kevin Södergran, Emma 

Långström, Elvin Söderlund, Abie Garrido, Tilde Asp-
bäck, Felicia Nyståhl, Agnes Bäcklund

50 meter: Kevin Södergran, Elenor Bäcklund, Rasmus 
Lundström

100 meter: Otto Karlsson, Rasmus Lundström
200 meter: Hampus Mattans, Otto Karlsson, Rasmus 

Lundström, Elias Mattans
Simkunnighetsmärket: Hampus Mattans 
Havssimmarmärket: Adelina Udd, Otto Karlsson, 

Elvira Södergran

SOMMARENS SIMSKOLOR

Från avslutningen på Harrström simstrand. Från vänster Alma Södergran, Elias Mattans, Lukas Westerlund, 
Linnea Westerlund och Ida Granholm. Foto: Linda Aspö-Mattans. 
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28.11.1975 grundades Kors-
näs Fotbollsförening-75 r.f. För-
eningens 40-årsjubileum firades 
tisdag 4.8 i samband med div.4-
matchen mot VäVi från Lill-
kyro.

Uppskattningsvis 150 personer 
sökte sig till centralidrottsplanen 
denna sommarkväll. Föreningen bjöd 
publik och fans på tårta och kaffe. 
Många, många glada kommentarer 
hördes angående den goda tårtan. 

Bland publiken hölls även ett litet 
lotteri där Korsnäs FF-kepsar lot-
tades ut, tur i lottdragningen hade 
Feridon Ghaderi, Elisabeth Konn-
Åbacka, Jacob Åbacka, Kjell Berg, 
Stefan Vestén och Felicia Åbacka.

Seger i jubileumsmatchen
Även på planen blev kvällen 

lyckad. Korsnäs FF besegrade Vävi 
med 5-2 efter en stabil insats. Jubi-
leumsmatchens startelva: Artsiom 
Kulitski – Nedim Bosnjakovic, 
Tobias Backholm, Edin Halilcevic, 
Vladislav Maidanovych – Asmir 
Kulosman, Yan Grines, Johannes 
Blomqvist, Adnan Hodzic – Muamel 

Korsnäs FF 40 år

Saudin Cehic 
och Yan Grines 
jublar.

Beachvolleyboll-turneringen 
i Korsnäs lockade i år åtta lag. 
Dessa spelade hela kvällen i ett 
härligt solsken vid idrottspla-
nens volleybollplan. 

Jämna och spännande matcher 
utspelades och som segrare från 
denna turnering utgick Närpeslaget 
CONNYS. Dessa vann finalen över 
Korsnäs-laget The Spikers.

Många Korsnäslag har deltagit 
och även segrat i olika turneringar 
runt om i nejden.

Volleybollplanen har varit i flitig 
användning under sommaren.

Text och foto: Roger Lindholm

Livligt på beachvolleyplanen

Husic, Saudin Cehic. Inbytta blev 
Tom Juselius och Tomas Backholm. 
Saudin och Adnan gjorde 2 mål var 
och Asmir 1.

40-årsjubileet firades i strålande 

solsken i perfekt fotbollsväder. För-
eningen tackar för uppvaktningar, 
bidrag och gratulationer!

Text och foto: 
Kenneth Westergård
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I främre raden, segerlaget 
Connys från Närpes. I övre raden 
Korsnäslaget The Spikers.

Jubileumspu-
bliken bjöds på 
kaffe och tårta.
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En av de få vackra dagarna 
i sommar valde Lasse Berg-
hagen att besöka Korsnäs och 
Molpe. Det är 47 år sedan han 
första gången besökte Korsnäs.  
Åtminstone en bekantskap hade 
han sedan den gången ”taxi-
chauffören Håkan Fiskars”, 
som också satt i publiken denna 
sommarkväll.

De senaste åren har Lasse Berg-
hagen samarbetat mycket med 
österbottningen Thomas Enroth. 
Musikerna har hittat varandra och det 
är tack vare honom besöken i Öster-
botten blivit allt tätare. Tillsammans 

En kväll i juli
har de gjort närmare 30 låtar under 
de senaste fyra åren.

Denna sommarkväll i Molpe pavil-
jong ackompanjerades Lasse Berg-
hagen av Thomas Enroths orkester, 
som förutom kapellmästaren bestod 
av Tom Käldström på gitarr, Måns 
Aldén på bas, Christer Kaustell på 
trummor och Kjell Lolax på piano 
och dragspel. Dessutom medverkade 
Krista Kairaneva på fiol och flöjt och 
Heléne Nyberg på sång.

Allsångsfavoriter
Lasse Berghagen bjöd på alla sina 

klassiska sånger som ”Stockholm 
i mitt hjärta”, ”Min kärlekssång till 
dig”, ”Tacka vet jag logdans” och 
”Teddybjörnen Fredriksson”. Men 
publiken fick även en del nyare kom-
positioner såsom ”Till en fader” - 
den sång som inledde Lasses och 
Thomas’ samarbete. 

Heléne Nyberg fick även möj-
lighet att underhålla publiken både 
som soloartist och i flertalet duetter 
tillsammans med Lasse. Det syntes 
klart hur bra de trivdes med varandra 
på scenen. ”Att älska och bli älskad” 
är en visa som Lasse skrivit till sin 
mors begravning och som Heléne 
framförde med känsla. 

Anekdoter och historier
Som den publikfriande artist som 

Lasse Berghagen är, räckte det inte 
bara med sången och musiken. Han 
bjöd på sanna historier och anekdo-
ter mellan låtarna och fick publiken 
i stämning. Kvällen avslutades med 
publikfavoriten ”En kväll i juni” och 
”Sträck ut din hand” och applåderna 
ville aldrig ta slut.

Text och foto: Kenth Nedergård

Lasse Berghagen och Heléne 
Nyberg trivdes tillsammans på 
scenen.
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Mycket av aktiviteterna i 
Harrström i sommar har kret-
sat kring den nya aktivitetspar-
ken. 

I mitten av augusti stod parken 
färdig. Ett femtiotal talkojobbare 
bjöds på glass i samband med tal-
kokvällen den 13 augusti. 

- Parken är klar att användas och 
att det är gratis för alla, hälsar ordfö-
rande Tomas Hansson.

Nästa sommar, när alla gräsmattor 
och grönområden fåt rätt utseende, 
skall det bli en riktig invigning.

Sommar i Harrström

Allsång i Harrström paviljong med gästartisten Erik-André Hvidsten.

Den nya aktivitetsparken i Harrström lockar till lek.

Familjedag och allsång
Familjedagen firades vid hamnen 

i sedvanlig ordning med soppser-
vering och aktiviteter för barnen. 
Hamnen besöktes av närmare 300 
matgäster och många glada barn med 
spring och skutt i benen.

Den 2 augusti ordnades en allsångs-
kväll med norrmannen Erik-An-
dré Hvidsten tillsammans med 
Helene Nyberg och Thomas Enroth. 
Erik-André har i sommar gett ut en 
skiva med finlandssvenska visor  
”Min Finlandssvenska Sångbok” och 
turnerat runt omkring i Finland för 
att presentera den finlandssvenska 
sångskatten.

Text: Kenth Nedergård
Foto: Johanna Björkman, Petra Wide

Aktivitetsparken omges av planteringar, som med tiden kommer att 
bilda gröna rum.

Talkoarbetarna bjöds på glass.
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Apan Anders på besök

Barnens Kalasturné firar 10 år i år och den 9 
juli kom Apan Anders med sällskap på besök till 
Korsnäs.

På programmet stod en musikalisk resa i Astrid Lind-
grens värld, teater med Mr. Hamsters äventyr, samt pyssel 
och servering i Nya Korsnäsgården.

För musiken stod Apan Anders, Jessica Riippa och 
Anders Östling. Carla Fri skötte teaterföreställningen.
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Den soliga och vackra friluftsgudstjänsten i 
gammal anda på gårdstunet mellan Korsnäs 
prästgårdsmuseum och hembygdsmuseum sön-
dagen den 9 augusti hade samlat 95 gudstjänstbe-
sökare. Många hade hörsammat inbjudan att klä 
sig i gammaldags kläder och en del kom i granna 
folkdräkter. 

Gudstjänsten var ett resultat av ett nytt och unikt sam-
arbete mellan Korsnäs församling och föreningarna för 
Korsnäs prästgårdsmuseum och Korsnäs hembygdsmu-
seum. Den gick i gammal stil från den tiden då Leidenius 
var kyrkoherde i Korsnäs församling och då det låg i tiden 
att olika religiösa rörelser florerade i samhället. 

Gudstjänsten inleddes med några väckelsesånger. Då 
inträdde en argsint kyrkoherde som strängt framhöll att 
lagen förbjuder religiösa möten utan präst! Efter det blev 
kyrkoherden vår egen godsinta Guy som i sin predikan 
berättade om hur det var i mitten av 1800-talet med många 
religiösa väckelserörelser och predikanter i samhället.

Dagens bibeltexter ur Karl den XII bibel lästes av 
respektive förenings ordförande Kerstin Sjöstrand och 
Anita Ismark. Vi sjöng ur Sions harpa, kantor Kristoffer 
Streng uppträdde med sång och musik. Kantor Deseré 
Granholm dirigerade den välsjungande projektkören. 
Dagens kyrkvärdar var Roger och Ulrica Lindholm och 
kollekten uppbars av Bjarne Hoffman och Bjarne Ismark. 
Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe med välsmak-
ande hembakta bullar i prästgårdsmuséet. 

Text och foto: Anita Ismark

Friluftsgudstjänst i gammal anda

Kristoffer Streng och Guy Kronqvist agerade i 
sommarens friluftsgudstjänst.

Apan Anders, sångerskan Jessica Riippa och gitar-
risten Anders Östling bjöd på bekanta melodier.

Solig Storkorshamsdag

Storkorshamnsdagen firades i år den 11 juli.
På programmet laxsoppa och underhållning ute i 

hamnen. Tf kommundirektören Christina Båssar höll 
dagens festtal.

Det var en solig men blåsig dag. Laxsoppan gick bra åt 
och den traditionella dansen på kvällen lockade bra med 
publik. 

Storkorshamnsdagen genomfördes i soligt men blå-
sigt väder.
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Det blev en omvälvande upptakt på sommarsä-
songen. 

Föreningen fick en inbjudan att delta i evenemanget 
POP-UP Österbotten efter ett besök i Vasa där vi träffade 
designern Teri Niitti.

Sedan han bekantat sig med vår Korsnäströja och övriga 
produkter undrade han om det var möjligt att tillverka en 
”Korsnäsklänning”. Vi svarade att det var möjligt om vi 
bara fick klart besked snabbt. En kort tid därefter fick vi 
inbjudan att delta. 

Gun-Britt Stenberg lovade tillverka klänningen med 
bistånd av några stickerskor. Det blev bara en som hann 
med en del stickning för plötsligt hade Gun-Britt all virk-
ning klar och tog över hela paket. En stilig klänning gjord 
efter mannekängens mått var klar i god tid. 

Korsnäströjan på scenen i Helsingfors
Resan till Helsingfors blev en upplevelse för oss fyra 

som var med. Vid framkomsten meddelades att vi skulle 
visa klänningen och oss själva på catwalken tre gånger 
under dagen. Däremellan fick vi vandra runt på området 
och träffa folk. Med våra vackra tröjor blev vi mycket 
uppmärksammade och vad vi vet gjorde vi bra reklam för 
Korsnäs. 

Korsnäs Hembygdsförenings sommar

Hantverksdag för barn
Annan föreningsverksamhet har inte legat nere utan 

Hantverksdagen för barn genomfördes som vanligt med 
olika slags pyssel och knåp. Nytt för i år var tillverkning 
av olika djurfigurer av blad ur gamla böcker. Gunnel var 
ansvarig för detta. Verna och Joel tog upp den gamla idén 
att göra underlägg av videpinnar. 

Järnåldersugnen drog som vanligt. Det är pop att baka 
eget tunnbröd, grädda på järnåldersugnen och äta det med 
hemkärnat smör. Det är nästan lika populärt som Korsnä-
ströjan.

I Lantdagens program deltog Hembygdsföreningen 
med en repris av Helsingfors äventyret nu med utökat 
antal uppträdanden och tröjor från olika byar i kommu-
nen samt olika tidsepoker. Även i Korsnäs uppskattades 
visningen, den unga mannekängen utgjorde ett fint blick-
fång och följeslagarna var också sevärda. 

Berättarkväll och Lillajul
Berättarkvällen den 23.8. kl. 19.00 i Hembygdsmuseet 

gästades av Mats Andersén. Han berättade om sin nya 
bok om Söderfjärden, som behandlar bakgrunden till den 
stora krater som utgör Söderfjärden.

Traditionsenligt firas Lilla jul i museet 28 november. Då 
serveras julgröt av två slag. Försäljning i Textilrummet 
av hantverk, böcker och munkringar, Julgranen hänger i 
taket och Jultomten infinner sig med sin godiskorg.

Inga-Britt Mannfolk

På Pop-Up Österbottenscenen på Senatstorget i Helsingfors var det premiär för den unika, nyskapade 
Korsnäsklänningen. Korsnäsdamerna Inga-Britt Mannfolk, Gun-Britt Stenberg, Lovisa Backlund och Asta 
Södergran uppträdde i sina egna Korsnäströjor tillsammans med en proffsmodell iklädd Korsnäsklänningen.
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Endagsresan den 24 juni blev 
i vårt närområde i år.  49 glada 
resenärer samlades i bussen, 
som körde via Toby till Napo 
krigsminnesmonument i Stor-
kyro. 

Trots regnet var några passagerare 
ut och betraktade monumentet från 
slaget mot Ryssland år 1714. Färden 
fortsatte efter den korta pausen till 
Lappo, kulturcentret Vanha Paukku, 
där vi fick förmiddagskaffe, som 
Korsnäs Andelsbank bjöd på. En 
svensktalande guide visade museét 
och den gamla fabriksplatsen, där 
den ödesdigra sprängämnesolyckan 
skedde 1976 med 40 omkomna.

Därefter gick vi ombord på en 
flodbåt, som förde oss på en sevärd 
kanaltur ca 1 timme. Vackra hus och 
välskötta strandträdgårdar kunde 
beundras från flodbåten.  En svensk-
talande guide berättade om området 
under färden.

Resan fortsatte sedan till Hunuri 
med den konstgjorda sjön Hunuri-
järvi, där vi kunde betrakta den mäk-
tiga stockrestaurangen, som finns vid 
sjön. Vi vandrade med paraplyer i 
regnet och beundrade den storslagna 
naturen och den rofyllda miljön, som 
påminde något om Lappland.  Där åt 
vi  lunch från ett buffébord, där allt 
var mycket välsmakande.  Kocken 

Korsnäsnejdens pensionärers sommarresa 
till finska Österbotten

hade sina rötter i Närpestrakten, så 
han berättade om stället på dialekten, 
som vi alla är vana med.

Nästa anhalt var Power Park i 
Härmä, där vi skulle haft möjlighet 
att gå runt på området.  Regnet gjorde 
dock att ingen ville göra någon rund-
vandring, utan vi besökte några små 
shoppingställen före eftermiddags-
kaffet.

På hemfärden  tackades vår reseko-
ordinator och guide Boris Foxell för 
en välarrangerad resa samt chauffö-
ren för en trygg bussfärd.

Gullvi Norras

Träffpunkt Spiron finns till för alla vuxna dag-
lediga. Träffpunkt Spiron kommer från hösten 
2015 att ha öppet varje fredag mellan kl. 10-14.00 
i Korsnäsgården. 

På programmet står social samvaro, program och lätt-
lunch för en deltagaravgift på tre euro. Verksamheten 
riktar sig till alla vuxna daglediga, arbetslösa, sjukpensio-
närer och pensionärer samt funktionshindrade. Verksam-
hetsledare Anette Engsbo och Stina Österbro hälsar alla 
gamla och nya bekantskaper, ung som gammal, varmt 
välkomna.

Samlingarnas preliminära tidtabell
Kl. 10.00-10.30 Kaffe
Kl. 10.30-11.00 Samling och paus
Kl. 11.00-12.00 Dagens program
Kl. 12.00-13.00 Matpaus
Kl. 13.00-14.00 Programmet fortsätter
Följ med vad som händer på hemsidan http://traffpunkt-

sockenochspiron.blogspot.com/

Spiron har öppet varje fredag

Korsnäs Företagare till Din tjänst!
Besök vår hemsida: www.foretagarcafe.fi för 
aktuell information: 
- Register över företagen i Korsnäs – branschvis
- Seminarier och kurser
- Aktuell information från Företagarna i Finland 
och Skatteförvaltningen
- Länkar till intressanta och nyttiga hemsidor
- Verktyg med bl.a fakturering, momsräknare och 
blanketter 
OBS! Kolla om Du finns i företagsregistret och be 
oss korrigera om nödvändigt. 
Kontakta:  
Jan-Erik Ravals, tel. 0503853039 e-post: 
jeravals@gmail.com 
Agneta Vesterback, tel. 0505700695 e-post: 
neta81@gmail.com 

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.
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I början av augusti paddlade en anspråkslös 
farkost förbi Korsnäs’ kust. Det var den belgiske 
kanotisten och äventyraren Frédéric Nomade-
en-Mer, som passerade Korsnäs på sin väg runt 
halva jordklotet. 

Efter att ha övernattat en vecka på en ö utan-
för Kaldon i Närpes, stannade han till en natt 
på södra Björkön. Följande kväll stötte han 
på Jens Lågas vid Strand-Mölle i Molpe 
och blev inbjuden att bada bastu och 
torka sin utrustning vid Jens’ villa ute på 
Bredskär. Där träffade jag honom för att 
ta reda på vem han är och vart han är på 
väg.

- Jag är en 54-årig belgare, som 
tänker tillbringa resten av mitt lov 
nära naturen och havet, sva-
rade Frederic anspråkslöst.

Det visade sig att han 
efter att ha förlorat 
allt i lågkonjuktu-
ren 2008, beslutat 
sig för att göra 
det han ville 
resten av sitt 
liv. Det innebar 
att resa, leva nära 
vatten och skriva. Då bestämde han 
sig för att ta allt han ägde, packa det 
till lämplig utrustning och ge sig 
iväg på ett livslångt äventyr. 

Från Nordkapp till Kap Horn
I april 2014 startade han första delen av sitt äventyr, 

som hittills tagit honom till fots och i kanot från Belgien 
via Tyskland, genom Sverige via Åland och just nu längs 
den finländska kusten. Målet för denna resa är Nordkapp 
i norra Norge, dit han ska vandra från Luleå ännu i höst. 

Från Nordkapp startar den riktiga äventyrsexpeditio-
nen, som ska ta honom över Atlanten via Shetlandöarna, 
Färöarna, Island och Grönland, genom Nordvästpassagen 

och ner längs Amerikas västkust för att så småningom nå 
Kap Horn på Sydamerikas sydspets.

- Senaste vinter övernattade jag på en ö i Vättern nära 
Omberg, förklarade Frederic.

- Nästa vinter ska jag tillbringa på Lofoten i 
Norge. Följande vinter är jag på Island. Följande 

år ska jag bo med inuiterna i norra Kanada och 
så småningom ska jag nå Kap Horn i Sydame-
rika.

För färden över Atlanten byter Frederic 
byter till en havskajak med dubbla skrov 
och segel. 
Sin resa dokumenterar han i skrift och bild 

för att så småningom ge ut böcker om sitt liv. 
Med sig i kajaken har han två solceller på 130 

W. Tack vare dem kan han använda sin 
GPS för att hålla kursen.

Frederic trivs bäst som nomad i ett 
med naturen. Den enda gång han 

söker upp civilisationen är när 
han behöver proviantera. 

Den som är intresserad att följa 
Frederics äventyr från Nordpo-
len till Sydpolen kan logga in 

på www.nomade-en-mer.be eller 
följa honom på facebook. 

Text och foto: Kenth Nedergård

En äventyrare på strandhugg i Korsnäs 

Allt han äger och har - och allt som behövs på paddlingen runt halva jordklotet - 
ryms i Frederics speciella kajak. 
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Detta kort är enbart för personligt bruk.  
Glöm inte att registrera dina steg på

Hälsofrämjande rekommendationen är 10 000 steg/dag
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Klädinsamling i Solhem, Övermalax 

söndag 27.9.2015 kl. 13.00 - 15.00 

 

Insamling och sortering av kläder och skor (rena och hela!) 
Servering. Lotteri.      

Programinslag från kl. 13.30 

Årets Storjetar Janne Sjöström 
  

Arr: Baltikumvännerna  

 
Extra medlemsmöte sönd 27.9.2015 kl 15.00 i Solhem, 

Övermalax. Behandlas stipendiefondens stadgar. 
 

 

Loppis i Harrström UF-lokal!  
10-12.10.2015  

Lö-Sö kl. 11-16 och Må kl. 18-20  
Bordshyra 15 € 

ring Petra på tfn 050-3261785 eller mejla på 
wide.petra@gmail.com för att boka bord!  

Välkommen att sälja och shoppa! 

KORSNÄS
På gång i

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

Varm sopplunch och kaffe till självkostnadspris 

4.9 Hjärngymnastik 
11.9 Vi flätar bullalängder 
18.9 Tacksamhet 
25.9 Höstkransar av löv och rönnbär 
2.10 Sitt-zumba, Magdalena Sigg 
9.10 Vi bakar utan gluten 
16.10 Bokvikning, Christina Foxell 
23.10 Boktips 
30.10 Sittdans, Britt-Helen Flemming 

Välkomna alla vuxna daglediga! 

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten 

 

KLÄDINSAMLING - LOPPIS  

vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder, 

gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot 
 

TISDAGAR kl. 13.00–18.00  
fr.o.m. tis. 29.9. t.o.m. tis. 1.12.2015. 

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

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 
3638056 

 

 
Baltikumvännerna r.f.  

                    

Korsnäs Hembygdsförening r.f. ordnar

Medlemskväll 
den 18 september 2015.

Vi besöker Mäntylä Gård i Närvijoki och får 
guidning på detta vackra och genuina område. 
Buffébord med för årstiden aktuella råvaror. 
Buffén kostar 30 euro. Var och en betalar sin 
mat själv. Gratis buss ordnas.
För närmare information och anmälan ring-
Kerstin Sjöstrand tel. 050 3039462 eller Inga-
Britt Mannfolk tel. 040 5106850 före 07.09.15.
Välkommen!
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Gilla oss på

www.korsnas.fs4h.fi

Info från Korsnäs 4H
Höstens klubbar startar i september. Info delas 
ut i skolorna, håll utkik!

Tack alla som bidrog till ännu ett lyckat distrikts-
läger denna sommar!

85-års jubileum
Den 3 oktober firar Korsnäs 4H sitt 85-års jubi-
leum vid Molpe paviljong. Program och akti-
viteter som passar både stora och små! Vill du 
bidra med program eller annat under festdagen, 
kontakta Petra på e-post: petra.sundholm@fs4h.
fi eller 045-8764838. Närmare program finns i 
nästa nummer av Korsnäsnytt.
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Samla steg – för den egna hälsan och för din Folkhälsanförening!

Delta i Folkhälsans motionskampanj 
Hälsostegen mellan 1.10 och 30.10.2015!

Folkhälsanmedlemmar (över 15 år) och personal håller koll på 
sina steg med hjälp av en stegmätare under 30 dagar.Vad?

www.halsostegen.fi

Öka vardagsmotionen! Den hälsofrämjande rekommendationen 
är minst 10 000 steg per dag, under kampanjperioden blir det 
300 000 steg. Klarar du målet? 

Varför?

Gå in och registrera dig på www.halsostegen.fi. Sidan öppnar 
den 22 september. Den som inte deltog ifjol har chans att, som 
en av de 200 först registrerade, få en stegmätare.

Hur?

Koll på hur mycket du rör dig i vardagen. Dessutom deltar du i 
utlottningen av fina vinster samt samlar poäng för din förening. 
Den stegrikaste föreningen vinner ett fint upplevelsebaserat pris.

Vad får jag?

Gå in på www.halsostegen.fi och klicka på Inte medlem? Skriv 
därefter in dig i valfri förening, sedan är det bara att registrera 
dig och samla steg för din nya förening!

Är du ännu inte medlem 
men tycker det här 

låter toppen?

Detta kort är enbart för personligt bruk.  
Glöm inte att registrera dina steg på

Hälsofrämjande rekommendationen är 10 000 steg/dag
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www.halsostegen.fi

På språng fortsätter följande datum

17.8, 24.8, 31.8 och 7.9.

Samtliga tillfällen inleds kl. 19.00. Plats 
meddelas i ett senare skede, se Folkhäl-
san i Korsnäs sida på Facebook för mer 

information. Väl mött!

Är du medlem i Folkhälsan?
Som medlem får du Tidningen Folkhälsan hem 
i din egen postlåda sex gånger per år. Tidningen 
innehåller intressanta artiklar kring hälsofrågor, 
djupgående intervjuer med personer inom bran-
schen och information om aktuella händelser och 
frågor i Folkhälsan.
Vi erbjuder även våra medlemmar billigare avgift 
gällande transport till och från simskolan.  Du kan 
enkelt skriva in dig som medlem i folkhälsan via 
hemsidan www.folkhalsan.fi/korsnas. Klicka sedan 
på länken blankett för nya medlemmar. Medlems-
avgiften är 13 euro per år. Tack för att du vill vara 
medlem!
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Teaterresa till Vaasan kaupunginteatteri
Premiärföreställning John Wickströmin elämä 

med svensk text lördag 12.9. kl. 19 på Vaasan kau-
punginteatteri. Pjäsen John Wickströmin elämä är 

skriven av Antti Tuuri.

Pjäsförfattaren Antti Tuuri väntas bevista premiä-
ren! Boka i biblioteket senast 4.9. före kl. 19. 

 

Utställningar
September: fotografier av Meeri Koutaniemi för 

Plan Finland, Vapaita unelmia, Fria drömmar 
 

Meeri Koutaniemi, 27, är frilansfotograf, född i 
Kuusamo. I sitt arbete har hon särskilt koncentre-
rat sig på mänskliga rättigheter och minoriteter. 

Hon har arbetat som fotograf och journalist i drygt 
20 länder samt filmat dokumentärer. Koutaniemi 

valdes till årets pressfotograf 2012 och hennes 
bilder belönades dessutom i kategorierna årets 
pressfoto, årets porträtt, årets multimedia och 

årets utrikesreportage. År 2012 belönades Kouta-
niemi internationellt med Tim Hetherington 

Memorial Award i USA. (Svenska kulturfondens 
websida)

 
 

Oktober: Hinjärv träsk, fotografier av Majvor 
Dahlstedt 
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Biblioteket informerar
Biblioteket som nu finns på adressen Silver-
bergsvägen 23, fd YA/KKC, (ingång via huvu-

dentren, vita tegelbyggnaden, dörr genast till 
vänster) övergår till vinteröppethållning från 

och med 1 september: 
måndag och fredag 12-19 
tisdag och torsdag 12-16 

onsdag 12-17 
 

Invid huvudingången finns en större silverfär-
gad postlåda, den är ämnad för bokreturer och 
kan användas de tider på dygnet då biblioteket 

är stängt. 
 

Bokbussen har återupptagit körningarna och 
följer vanliga tidtabellen. 

 
Bibliotekets trådtelefon är nu åter i bruk: 

06-3479140 

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

Stormskärs Maja 
Musikalen Stormskärs Maja på Åbo svenska teater 
lördag 3.10. Bindande anmälan senast 4.9. i bibli-
oteket. Avfärd från Malax och Korsnäs tidig lördag 
morgon, övernattning på hotell Hamburger Börs 
med utsikt över 
teatern och Åbo 

torg. 
Övrigt program 
fritt, Åbo bok-

mässa med 
Sverige som 
tema, Ikea i 

Reso, Åbo slott, 
åpromenad eller 

shopping. Pris 
ca 200 euro. Mer 
info i biblioteket 

06-3479140.



KORSNÄSNytt

27

Motionskampanjen avslutad
Många har deltagit i kampanjen och bland dem 
som inlämnade motionskortet till kommunen 
utlottades ett antal pris.
Huvudvinsten en cykel vann Holger Björkholm 
från Korsbäck; Grattis !
Övriga tröstepriser vanns av Magnus Berglund 
Molpe, Allan Hall Korsbäck, Amanda Åkersten 
Korsnäs, Annika Westerberg Bjurbäck och Jill 
Lindström Harrström.
Trösteprisena kan avhämtas från kommun-
kansliet i Korsnäs.

  Hela folket läser 7.–27.9.2015
Under bibliotekens, WSOY:s 
och Schildts & Söderströms 
läskampanj i september kan 
alla prova på hur lätt det 
är att läsa e-böcker. Under 
tre veckors tid kan man 
utan begränsningar låna Kaj 
Korkea-ahos bok Gräset är 
mörkare på andra sidan och 
Tommi Kinnunens bok Nel-
jäntienristeys i eBiblioteket.

Du kan läsa böckerna på nätet i Ellibs användar-
gränssnitt eller ladda ner böckerna på din egen 
dator, surfplatta eller smarttelefon. Du behöver 
inte hålla reda på återlämningsdatumet, eftersom 
böckerna returneras automatiskt då lånetiden 
tagit slut.
Kampanjböckerna Neljän tien risteys och Gräset 
är mörkare på andra sidan hittar du i september i 
de allmänna bibliotekekens, Fredrikabibliotekens, 
Korsnäs biblioteks gemensamma e-bibliotek på 
adressen ekirjasto.kirjastot.fi. I eBiblioteket hittar 
du också annat att läsa, se och höra på.
Så här deltar du i kampanjen ”Hela folket läser”: 
För att låna böckerna behöver du bara ditt eget 
biblioteks lånekort, nätförbindelse och en appa-
rat lämpad för läsning. Du kan låna böckerna 
under hela kampanjen den 7–27.9.2015.

Gymträning
Gratis GYMTRÄNING på Hälsosmedjan onsda-
gar kl. 17.30-18.30 under tiden 16.9-25.11 för 
ungdomar i högstadieåldern och upp till 20 år. 
Cirkelträningen är gratis, så passa på och kom 
med! Ledare: Jonna Nordström.

Simhallsresor
Höstens simhallsresor startar 22.10. Se när-
mare info i nästa Korsnäsnytt!

Föreningsmässa
Föreningsmässa ordnas i Korsnäsgården ons-
dagen den 7.10 kl. 18-20. Föreningar som 
önskar delta och presentera sin verksamhet 
kan redan nu boka gratis bord via Petra på fri-
tidsavdelningen, helst via e-post: petra@sou.fi 
eller telefon 045-8764838.

Operaresa till Helsingfors
Oopperan kummitus (Fantomen på Operan) på 
Nationaloperan i Helsingfors, lördag 2.4. 2016 
kl 19.00.
Biljettens pris 82 euro. Bindande anmälan, bil-
jetten betalas senast 12.10.2015.
Det kommer att ordnas transport och logi när-
mare föreställningsdagen för den som vill delta 
i en gruppresa.
Höstens föreställningar är slutsålda.
Mera info i biblioteket!

Vila blicken!
Ansökan till Vila blicken! fotoutställning börjar

Österbottens fotocentrum och Österbottens regi-
onalbyrå vid Centret för konstfrämjande ordnar 
den jurerade Vila blicken! fotoutställningen. Vi 

bjuder in fotografer som bor eller är födda i Öster-
botten  att delta i den gemensamma ambulerande 
utställningen.  Ansökningstiden är 17.8 - 30.9.2015. 

Mer information på webadressen http://www.
pova.fi/vilablicken
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Pastorskansliet är öppet tisdagar och 
torsdagar kl. 9-12. Telefonnumret är 044-
4101800. Man kan också kontakta oss på 
e-post korsnas.pastorskansli@evl.fi.

Sö 30/8 har vi kvällsgudstjänst i kyrkan kl. 
18.00, så att också villaavslutningsfirare 
hinner med, välkomna! Guy Kronqvist pre-
dikar och Heidi Blomqvist sköter musiken.

Lö 5/9 kl 9.00 Kvinnofrukost på Strand-
hyddan. I programmet medverjar Heddy 
Norrgård som berättar om sina livserfaren-
heter. Anmäl deltagande till Ebba, tel 044-
4101825 senast 3/9.

On 9/9 19.00 avslutas serien med som-
marsamlingar på Strandhyddan med 
program av pastor Thomas Klemets och 
sång av Nyårskören. Ebba Carling sköter 
programledningen. Det blir också kaffeser-
vering.

Korsnäs församling informerar
Må 14/9 kl 15.30 samlas en bibelstudie-
grupp i Församlingshemmet. Temat är kvin-
nor i Bibeln och gruppen samlas en gång 
per månad.

Sö 20/9 uppmärksammas alla som drabbas 
av minnessjukdomar i högmässan kl. 11.00 
i kyrkan. Representanter för Demensfören-
ingen Trivas medverkar. Efteråt kyrkkaffe i 
Församlingshemmet.

Vi planerar en ny Alpha-kurs för hösttermi-
nen med start 22 september kl. 18.00 på 
Strandhyddan. Alphakonceptet innebär 15 
samlingar med en gemensam måltid, före-
drag och möjlighet till diskussion kring olika 
teman. Kursen sker i samarbete med våra 
grannförsamlingar.

Skriftskolinskrivning blir det på Mikaelida-
gen, söndagen den 4 oktober kl. 11 i sam-
band med gudstjänsten. Ungdomar födda 
år 2001 eller tidigare är välkomna med!

Tisdag 25.8 delas kursprogrammet ut i postlå-
dorna i Malax och Korsnäs. På hemsidan finns 
kursprogrammet på http://www.malax.fi/
barn-och-utbildning/medborgarinstitutet/kur-
sprogram-och-anmalan 

Kursanmälan inleds måndag 31.8 kl. 8.30. 
Anmäl dig gärna via webben www.malax.fi  
eller om du inte har tillgång till dator per tele-
fon 3470371 eller 3470571.

Höstens kursprogram har utkommit
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Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens 
Nyföretagscentrum Startia går på turné i slutet av augusti. 
Under ett par veckor ordnar vi infokvällar i alla kommuner 
inom VASEKs verksamhetsområde, dvs. i Vörå, Korsholm, 
Storkyro, Laihela, Korsnäs och Malax. Turnén avslutas med 
öppet hus på VASEKs kontor på Nedre torget i Vasa. 

– Egentligen är vi företagsrådgivarna ständigt ute på fältet för 
att besöka företagare, och i några av kommunerna kan man 
komma och träffa våra företagsrådgivare på kommungården, 
där de regelbundet har jourtider. Men en sådan här 
informationsturné har vi inte haft på ett tag, preciserar Kjell 
Nydahl som är chef för företagstjänster. 

– Många företagare känner väl sin egen företagsrådgivare 
men nu har de möjlighet att träffa också de andra som ger råd 
i företagsärenden och höra vad de har för specialkunnande. 
De som planerar starta eget får på infokvällarna höra hur 
Nyföretagscentret Startia kan hjälpa dem. Och alla är 
säkert intresserade speciellt av de olika möjligheterna till 
företagsstöd, säger Startias direktör Tommi Virkama. 

Programstommen (www.vasek.fi) är riktgivande, eftersom 
programmet skräddarsys separat för varje infokväll enligt 
önskemål:

– När du anmäler dig, berätta också vad du skulle vilja höra på 
infokvällen och vilka frågor du vill ha svar på. Vi skräddarsyr 

Sätt ny kurs på företagandet-turné    
i Vasaregionens kommuner 24.8–8.9

innehållet för kvällen så att det så bra som möjligt svarar på 
deltagarnas önskemål, tipsar Nydahl. 

– Kom ihåg att anmäla dig i god tid!

– Turnén avslutas med öppet hus och kaffebjudning på vårt 
kontor på Nedre torget. Det lönar sig att komma och bekanta 
sig med våra tjänster, prata med företagsrådgivarna på tu 
man hand eller boka tid för en senare träff, säger Virkama.

Infokväll i Korsnäs 
Onsdag 2.9 kl. 17.30–20 Kommunkansliet i Korsnäs

Öppet Hus på VASEK
Tisdag 8.9 kl. 13–16 Öppet hus på VASEKs kontor 
(Nedre torget 1A)

Anmäl dig på www.vasek.fi eller ring till 06 317 7600

Närmare uppgifter:

Kjell Nydahl 
kjell.nydahl@vasek.fi 
050 368 2686

På infokvällarna kan du träffa bland annat Startias direktör Tommi Virkama (t.v.), företagsrådgivarna Antti Alasaari, Sari 
Saarikoski och Mikael Hallbäck (t.h.) samt Kjell Nydahl som är chef för företagstjänster (andra från höger).

VASEK bjuder på kaffe, bulla och värdefulla tips
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IF FYREN INFORMERAR

Tävlingsresultat i friidrott
Friidrottarna har tävlat flitigt och nedan följer ett 

plock från sommarens värdetävlingar.
Stafett-DM i Seinäjoki 16.6
D-17 år 4x100 m Laget Katarina Rönnqvist, Jenni-

fer Vägar, Frida Sandholm och Nicole Hultholm 9:e på 
tiden 53,27.

Världsungdomsspelen i Göteborg 3-5.7
Felicia Åbacka sprang 400 m för D-19 år.
Amanda Karlsson sprang 400m och 800 m för D-19 

år.
SFI-mästerskap i Nedervetil 11-12.7
Nathalie Nystrand tog en härlig seger på 100 m för 

damer med tiden 12,46. På 200 m blev Nathalie 5:e 
med tiden 25,58. Båda tiderna är personliga rekord och 
även på 400 m har Nathalie sprungit personligt rekord 
i sommar. Tiden är 59,49.

Huy Hung Pham segrade i längd för H-17 år med 
resultatet 666 cm. Lite för mycket medvind gör resul-
tatet inte rekorddugligt.

Katarina Rönnqvist blev sjua i längd för D-17 år. 
Resultatet 4,68 är personligt rekord.

Amanda Karlsson sprang 800 m för damer och blev 
fyra med personliga rekordtiden 2.23,90.

DM för 17-19 år i Jakobstad 5-6.8
Sammanlagt 6 medaljer blev skörden från DM täv-

lingarna.
F-14 år Nicoline Nystrand tog 4 medaljer; brons på 

800 m, silver i kula, silver i diskus och guld i slägga. 
Släggresultatet 31,58 m är personligt rekord samt 
klubbrekord.

F-15 år Jennifer Vägar sprang in på en femte plats 
på 300 m.

Katarina Rönnqvist tog medalj på 200 m i klassen 
D-17 år och Felicia Åbacka gjorde comeback efter 
skada. Hon vann 200 m för D-19 år.

FM i Lahtis
Nathalie Nystrand tävlade i Lahtis där FM tävlingen 

för D 22 år arrangerades. Hon blev 15:e i försöken på 
100 m med tiden 12,91 och på 200 m blev hon 10:e 
med tiden 26,01.

Löpskytte
IF Fyren arrangerade EP distriktscupen i löpskytte på 

Waterloo den 23 juli. Närmare 80 löpare ställde upp i 
tävlingen. Resultat finns på föreningens hemsida.

Lasse Forsman tog hem en bronsmedalj i löpskytte 
FM i Kauhajoki. Lasse tävlar i klassen H-70 och bron-
set tog han i den s.k. masstarten. På sprintsträckan blev 
han fyra. Kent Nykamb tog en fin sjätte plats i klas-
sen H-55 på sprintdistansen. Wilma Strandholm blev 
femma i sprinten och sexa i masstarten i klassen D 15 
år.

IF Fyren tog fem guldmedaljer och en silvermedalj 
vid FSSM i löpskytte i Ingå. Jonas Vesterback vann 
både samstarten och normallöpskyttetävlingen i herr-
klassen.

Kent Nykamb fick guld och silver i klassen H 55 och 
Lasse Forsman tog två guld i klassen H-70.

IF Fyren kommer att arrangera FSSM i skidskytte på 
Waterloo inkommande vinter, 2016.

Malax-Korsnäs HVC informerar
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral kommer att 
göra en patientenkät för att utvärdera servicen på 
sjukvårdsmottagningarna.

Enkäten kan fyllas i 31.8-27.9.2015 antingen via 
webben www.malax.fi/hvc eller i pappersformat. 

Pappersenkäterna finns på hälsogården i Korsnäs, 
vid hälsovårdscentralen i Malax och vid sjukvårds- 
och seniormottagningarna i Bergö, Petalax och 
Malax.

CIRKELTRÄNINGSGRUPPERNA   
startar
MÅND.  14.9  i  HÄLSOsmedjan

Info/anmäl:    malaxfysio.fi eller  3651767

Träning  för  Hälsan  !     

Arne och Jonna

Nathalie Nystrand högst uppe på prispallen vid 
SFI-mästerskapen i Nedervetil. (privat foto)
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Skördemarknad 
lördag 5.9 kl. 11-14

i Korsnäsgården
Ägg • Kött • Fisk • Grönsaker • Bär • 
Potatis • Bröd • Bakverk

Kommande försäljningsdagar
Lördag 17.10  Lördag 21.11
Platshyra 10 € (bord ingår)
Bokningar: helena @mathantverk.fi eller 050-591 0049

Alla gillar OP-mobilen. Du ser saldona och transaktionerna nu tryggt utan nyckeltal och kurserna i realtid 
mellan inloggningarna. op.fi/mobilen 

Framgång tillsammans. 
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Korsnäs företagare rf - grafisk profil.    Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

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

Korsnäs Företagare r.f med 
Företagarcafé bjuder på kaffe!

Företagarcafé | KORSNÄS

Smakprover!



32

KORSNÄSNytt

Just nu är det ett extra bra val att vara ägarkund: 
Du kan genast placera i Avkastningsandelen, vars avkastningsmål* är så mycket som 3,25 %. Som ägarkund har du 
också rätt att påverka din banks verksamhet och du kan dra nytta av värdefulla koncentreringsförmåner. Läs mer 
om ägarkunder och förmåner på adressen op.fi/formaner 

Framgång tillsammans. 

*Avkastningsmålet kan ändras varje år och din andelsbank fastställer årligen i efterskott hur räntan betalas och beloppet på räntan. För att få närmare information om 
Avkastningsandelens egenskaper, risker och villkor för återbetalning, läs den bankspecifika teckningsbroschyren och de övriga bilagorna om Avkastningsandelen. Du får bilagorna 
från de bankspecifika op.fi-sidorna eller din banks kontor. Avkastningsandelsemissionen upphör i slutet av 2015, men din bank kan avbryta den redan tidigare. 

Jack Daniel´s temakväll med                                           
Nicke Sebbas som rockar!
Klockan 18-21 serverar vi kvällens 

Bourbon BBQ med Ribs eller Double Cheese Burger 
  20 € / pers 

  Inträde ingår! 
  Samtidigt har vi Happy Hour

Välkommen!

Öppettider fr.o.m. 31.8
Må-to 9-15 Lö 10-22 
Fre 9-22   Sö 12-20 

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

info@strand-molle.fi    www.strand-molle.fi
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Hotellresa till Tallinn  
16 – 17 oktober 2015 

           189 € / person  
I priset ingår: 
* Bekväm busstransport med chaufför 
* Båtresorna tur-retur 
* Hotellövernattning i delat dubbelrum 
* Hotellfrukost dag 2 
* En liten rundtur i Tallinn lördag morgon 

Bussen kör Strandvägen! 

Mamma Mia i Helsingfors  
3 – 4 oktober 2015 

220 € / person 

I priset ingår: 
* Bekväm busstransport med chaufför 
* Mamma Mia musikalbiljett i A-kategori 
* Hotellövernattning i delat dubbelrum 
* Hotellfrukost dag 2 

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

Loppis i Luleå  
23 – 24 oktober 2015 

155 € / person  

I priset ingår: 
* Bekväm busstransport med chaufför 
* Båtbiljett Vasa - Umeå 
* Hotellövernattning i delat dubbelrum 
* Hotellfrukost dag 2 

 

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR ATT TA DEL AV ALLA VÅRA RESOR 

• J
Ä

R
N

 • 
LA

N
TB

R
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K
 • 

FA
R

M
 • 

FR
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ID
 • 

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY 
Frillmossavägen 2 7817450  

KORSNÄS 
Strandvägen 4131 2827700 

Ditt inköpsställe 

Marsc
haller 

Stormlyktor 

Lampolja 

TILL VILLAVSLUTNINGEN 
Återstående 

gräsklippare och grillar 
till SPECIALPRISER 
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KORSNÄSINUutiset

CHRISTINANpalsta
Kesän satoa

Tämän vuoden kesä on tullut kuului-
saksi jo siitä, että tarjolla on ollut eritt-
äin vähän lämpöä ja aurinkoa. Mutta 
myös näillä epäedullisilla edellytyksillä 
on orastanut siellä täällä ja kuten taval-
lista olemme matkalla kohti syksyistä 
sadonkorjuuaikaa. Sosiaalisen median 
uutisissa vilahtaa ohi houkuttelevia 
kuvia mansikoista, mustikoista ja kanta-
relleista ja meitä muistutetaan siitä, että 
nyt on aika, jolloin on otettava talteen 
ympärillämme olevat paikalliset raa-
ka-aineet.

Itse olen hankkinut voimia perheen ja 
ystävien parissa, tietenkin myös nelijal-
kaisten. Olen yrittänyt saada allakkaani 
niin monta markkinapäivää kuin mah-
dollista, koska mielestäni on etu ostaa 
paikallista ja olen pyrkinyt osallistu-
maan niin moneen tapahtumaan kuin 
mahdollista, joita on järjestetty kunnassa 
kesän aikana. Kuten tavallista, en ehtinyt 
kokea kaikkea mutta ensimmäiset man-
sikkapaikat ovat löytyneet! 

Minun täytyy myöntää, että olen suu-
resti vaikuttunut osallistumisesta kaiken-
laisiin tilaisuuksiin ja ilosta tapaamisten 
yhteydessä eri paikoilla. Kaikille järje-
stäjille, suunnittelijoille ja työkavereille 
lähetän sylillisen virtuaalisia ruusuja kii-
tokseksi!

Talous keskipisteessä
Syksyn aikana voimme odottaa taval-

lisia keskusteluja taloudesta ja toi-
minnasta. Jotkut kuntayhtymät ovat jo 
informoineet ja pyytäneet lausuntoja 
taloudellisista kehyksistään ja muiden 
kohdalla se on vielä edessäpäin. 

Ensimmäiset uutiset hallituksen 
talousarviosta näkyvät jo lehdistössä 
ja mitä valtion talousarvio konkreetti-
sesti tarkoittaa kuntien valtionosuuksille 
nähtäneen, lopullinen tieto saapunee 
joulukuuhun mennessä. Vaikuttaa aina-
kin siltä, että hyvin suuri osa otetaan 

koulutussektorilta, 210 miljoonaa, mutta 
miten nämä säästöt jakautuvat yliopisto-
jen, korkeakoulujen ja ammattikoulutuk-
sen kesken on vielä epäselvää.

Korsnäsin kunnan osalta toiminta 
jatkuu yksiköissämme. Koulut ovat alo-
ittaneet toimintansa ja lapset palaavat 
arkiaskareihinsa kouluissa ja päiväko-
deissa. Henkilökunnan kesälomat alka-
vat olla takanapäin ja syksyn toiminnat 
lähtevät käyntiin. Talousarviomielessä 
ei voida odottaa suurempia muutoksia 
nykyiseen toimintaan. Voidaan tietenkin 
keskustella tarkemmin vuosien 2016-
2018 investoinneista. 

Tuulivoimasta keskustellaan 
Jos katsomme mitä syksyn poliittisissa 

kokouksissa tullaan käsittelemään huo-
maamme, että tuulivoima ja esillä olleet 
suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot 
tulevat vaatimaan monta keskustelua 
vielä. Joitakin huomautuksia on tullut 
ja huomataan, että huoli on suuri kun-
talaisten parissa. Syy huoleen on, että 
suunnitteilla olevat tuulivoimalat ovat 
huomattavasti suuremmat kuin mihin 
on totuttu, ajattelen lähinnä Moikipäässä 
sijaitsevia voimaloita. 

Koska tekniikka etenee kovaa vauhtia, 
ovat voimaloiden generaattorit huomat-
tavasti suuremmat kuin aikaisemmin 
sekä myös voimaloiden korkeus. Suur-
ten voimaloiden vaikutuksesta ääneen, 
valoon ja ihmisiin on vaikea sanoa 
mitään yksiselitteisesti. Jotkut argumen-
toivat sen puolesta, ettei ole minkäänlai-
sia vaikutuksia kun taas muut ovat sitä 
mieltä, että kielteiset vaikutukset ovat 
suuret. Mm äänimittaukset sekä mikä 
minimietäisyys pitäisi olla voimalan , 
lähimmän asuintalon sekä lähimmän tur-
kistarha-alueenn välillä tulisi olla ovat 
sen verran vaikeita kysymyksiä, joista 
on tehtävä päätöksiä ennen kuin suun-
nitelmat etenevät. Mikäli etäisyysrajat 
muuttuvat vaikutukset tuntuvat heti tuu-
livoimapuistoissa ja voi olla, että kannat-
tavuuslaskelmat ovat liian epäedullisia 
investointia ajatellen. 

Yleensä nämä suunnitelmat etene-
vät omaa latuaan mutta kun kyse on 
maamme tuulivoimalaajennuksesta juuri 
nyt suunnittelijat kilpailevat toistensa 
kanssa, että ehtivät jättää hyväksyttyjä 
rakennuslupia ajoissa voidakseen kui-
tata valtiolliset tuet. Koen kyllä, että 
tuulivoimarakentaminen sekä kaikki ne 

epävarmuustekijät ja muutokset, joita 
on tehty 2000-luvulla maassamme mitä 
tulee suunnitteluun ja minkälaisia rajoja 
on huomioitava, on vailla vertaa. Joskus 
vaikuttaa siltä, että mikä pätee aamupä-
ivällä ei välttämättä päde iltapäivällä ja 
on todella vaikea antaa ohjeita niille, 
jotka kysyvät niiden perään.

Sosiaali- ja terveysuudistus
Suuri asia, jota valmistellaan sekä pai-

kallisesti että kansallisesti, on kuitenkin 
kysymys siitä, miten kuntien sosiaali- 
ja terveydenhuolto tulee organisoida ja 
tuottaa tulevaisuudessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa 
sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuk-
sen valmistelua Juha Sipilän hallituso-
hjelman mukaisesti. Ohjelman mukaan 
julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
ohjelma uusi palvelurakenne perustuu 
itsehallintoalueisiin, jotka ovat suurem-
mat kuin yksi kunta. Tämä tarkoittaa, 
että sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet, 
joidenka päätöksenteko on vaaleilla 
valituilla valtuustoilla, vastaavat kaik-
kien julkisten sosiaali- ja terveydenhuol-
topalvelujen järjestämisestä. Esitystä 
valmistellaan uudistuksen läpiviemistä 
ajatellen.

Hallitusohjelman mukaan uudistus 
etenee askeleittain. Ensin uudistetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
rakennetta siten, että kaikki virat muo-
dostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota 
johdetaan alueittain. Hallitusohjelman 
mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalu-
eiden määrä on korkeintaan 19. Sosiaali- 
ja terveydenhuoltoalueet tarjoavat 
palvelut itse alueellaan tai voivat käyttää 
yksityisiä palveluntuottajia tai kolman-
nen sektorin palveluntuottajia. 

Ensimmäisen jakson aikana selvitetään 
myös vaihtoehtoisia kunnallisia ja/tai 
valtiollisia rahoitusmalleja. Kesäkuussa 
hallitus asetti ministeriötyöryhmänsä 
hallitusohjelman strategisia tavoitteita 
varten ja sosiaali- ja terveysministeri 
Hanna Mäntylän puheenjohtajuudella 
terveyden ja hyvinvoinnin ministeriöty-
öryhmä vie uudistusta eteenpäin.

Kuten tavallista löytyy useita tehtäviä, 
joihin on syvennyttävä ja osallistuttava 
ja toivotan teille kaikille työn iloa tule-
van syksyn aikana!

Christina Båssar
v.t. kunnanjohtaja
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SUOMENKIELINENYhteenveto
Korsnäsin neulepusero keskipiste-
essä vuoden maaseutupäivillä

Maaseutupäivien ehdoton kohokohta 
oli Korsnäsin kotiseutuyhdistyksen 
Korsnäs- neulepuseron show catwalk:lla. 
Korsnäsin eri kuvioisia ja värisiä neule-
puseroita kunnan eri kylistä esittivät pai-
kalliset mannekiinit.

Kultturin kantaja
Korsnäsin kunnan vuoden 2015 

kulttuurin kantaja on Daniella Lindström
Daniella Lindström on nuori laulaja 

(näinä päivinä 24 vuotta), jota jo voisi 
kutsua veteraaniksi, mikäli katsotaan 
kokemukseen ja monipuolisuuteen 
musiikin alalla. Vuoden kulttuurin kan-
tajan kunnianosoituksen myötä Korsnä-
sin kunta haluaa kiittää hyvää laulajaa 
ja kannustaa jatkuvaan menestykseen 
musiikin saralla.

Merenläheistä asumista
Kaavoituskonsultti HN-Consult on 

laatinut ohjelman Moikipään merenlä-
heisen asumisen asemakaavan osallistu-
mista ja arvioimista varten. Kaavoitus 
koskee noin 4,2 ha suurta maa-aluetta 
Moikipäässä. Kyseinen alue sijaitsee 
Sjövägen:n ja Finnhamnsvägen:n välillä 
Moikipäässä. Alueen vieressä on 
Moikipään kalasatama ja jäädyttämö. 
Alueella on tällä hetkellä kolme asuinra-
kennusta.

Asemakaava merenläheiselle asumi-
selle Moikipäässä pidetään julkisesti 
nähtävillä Kunnantalolla sekä kunnan 
kotisivulla 14.8-31.8.2015 välisenä 
aikana. Asianosaisille annetaan mahdol-
lisuus esittää näkemyksensä kaava-asian 
valmistelua varten Korsnäsin kunnalle, 
Rantatie 4323, 66200 Korsnäs viimei-
stään 31.8.2015.

Poikel:n tuulivoimapuisto
Poikel:n tuulivoimapuiston osayleis-

kaavan kaavaehdotus on ollut yleisesti 
esillä 30 päivän aikana kesällä, joilla 
kuntalaiset ja asianosaiset ovat voineet 
jättää huomautuksensa. Kaavaluonnos 
on laadittu niiden lausuntojen ja muistu-
tusten perusteella, jotka saapuivat osay-
leiskaavaluonnoksesta vuoden alussa.

Kaava-alue on noin 800 ha suuri ja 
sijaitsee Korsnäsin kunnan keskustasta 
itään. Rantatie (673) on kaava-alueen 

vieressä läntisellä ja pohjoisella puol-
ella. Etäisyys kunnan keskustaan on 
noin 2 kilometriä ja etäisyys Rantatielle 
lähimmästä kohdasta noin 1,7 kilome-
triä. 1,5 kilometrin etäisyydellä suunni-
telluista voimaloista on 23 asuntoa ja 1 
vapaa-ajan asunto. Etäisyys lähimpään 
asuntoon on 1,2 km. 

Moikipään-Petolahden tuulivoima-
puisto

VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoi-
mapuistoa Korsnäsin ja Maalahden 
rajan läheisyyteen, Moikipään kylästä 
etelään ja Petolahden kylästä länteen. 
Moikipään-Petolahden tuulivoima-
puisto koostuu yhteensä 15 voimalasta, 
joista 3 voimalaa sijoittuvat Maalahden 
kunnan alueelle ja 12 voimalaa Korsnä-
sin kunnan alueelle. Koko kaava-alue 
on 1780 ha, siten, että 465 ha sijaitsee 
Maalahden kunnan alueella ja 1315 ha 
Korsnäsin kunnan kaava-alueella.

Kaavaluonnos Moikipään-Petolahden 
tuulivoimapuistoa varten on laadittu joka 
mahdollistaa yhteensä 15 tuulivoima-
puistoa sekä sähkölaitos ja rakennelmia 
Moikipään-Petolahden tuulivoimapuis-
ton kaava-alueella.

Granskog:n tuulivoimapuisto
Granskog:n tuulivoimapuiston osay-

leiskaavan kaavaluonnos on laadittu. 
Kaava-alue sijaitsee Korsnäsin kun-

nassa noin 8 km Korsnäsista koilliseen, 
noin 3 km Korsbäck:sta pohjoiseen ja 
1 km Granskog:sta itään ja rajoittuu 
naapurikuntaan Maalahteen. Kaavan 
tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoi-
mapuiston rakentaminen ja rakennuslu-
pien myöntäminen 5 tuulivoimalalle.

Kunnanhallitus päätti 22.6.2015, että 
Granskog:n tuulivoimapuiston osay-
leiskaavaluonnosta ei aseteta virallisesti 
nähtäväksi ennen kuin suunnittelija on 
esittänyt uuden Granskog:n tuulivoima-
puiston osayleiskaavan, joka täyttää yllä 
mainitut suunnittelunormit.

Käynti puheilla Natura-asioista
Europarlamentaarikko Nils Torvalds 

on kutsunut yhdistyksiä ja organisaatioita 
Korsnäsista vierailulle Euroopan parla-
menttiin keskustelemaan kalastuksesta, 
Natura- ja muista kysymyksistä komis-
sion virkamiesten, EP, Suomen Brysselin 
pysyvän edustuston sekä Torvaldsin par-

lamentaarikkokollegojen kanssa. Matka 
suoritetaan 12-14.10.2015.

Kunnanhallitus nimesi 22.6.2015 
Jonas Lindholmin vakituiseksi ja Sven-
Erik Bernasin sijaiseksi edustamaan 
Korsnäsin kuntaa Brysselin käynnillä.

Rannikko-Pohjanmaan                 
saaristotyöryhmä

17 toukokuuta 2014 Pohjanmaan 
kunnat sekä Intresseföreningen för en 
levande skärgård jättivät ympäristömi-
nisteriölle yhteisen aloitteen koskien 
yhteisen työryhmän asettamista laati-
maan tulevaa asetusta luonnonsuojelual-
ueiden perustamisesta Merenkurkussa ja 
Rannikko-Pohjanmaalla.

Kunnanhallitus nimesi 3.8.2015 Jonas 
Lindholmin Korsnäsin kunnan vakitui-
seksi edustajaksi ja Måns Holmingin 
sijaiseksi Rannikko-Pohjanmaan saaris-
ton työryhmään.

Moikipään koulun saneeraus
Tekninen lautakunta on todennut, että 

ryömintäpohjaa on saneerattava ja ryö-
mintäpohjan ilman kuivaus on asetettava 
Moikipään koululle. 

Tekninen lautakunta valitsi 16.6.2015 
Drytec Moikipään koulun ryömintäpo-
hjan saneerauksen urakoitsijaksi koko-
naishintaan 47.800 € alv 0%, mikä oli 
halvin tarjous.

Työ on suoritettu ennen koulun alka-
jaisia 11.8.2015.

Maan myynti Harrström:ssa
Esko ja Ruth Våg ovat anoneet kiin-

teistö Strömbo RN:o 16:7 osan ostamista 
Harrströmin kylässä, jossa vanha jääkie-
kkokaukalo on ollut. Kiinteistö rajoittuu 
heidän maalleen. Kiinteistö on noin 3800 
m2. Neuvotteluja on käyty Esko ja Ruth 
Vågin kanssa ja he tarjoavat 7500 euroa 
maasta. Kunta sitoutuu siivoamaan pois 
vanhan kaukalon, tolpat, kaapelit ja 
parakki teknisen lautakunnan aikaisem-
man päätöksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti 22.6.2015 
myydä kiinteistö Strömbo RN:o 16:7 
Harrströmissa Esko ja Ruth Våg:lle hin-
taan 7500 euroa.

Aloitusseminaari kunnan tehtävistä 
ja velvollisuuksista

Hallituksen suuntaviivojen mukaan 
kuntien valtionosuudet vähenevät 1 
miljardilla eurolla vähentämällä laki-
sääteisiä tehtäviä ja niiden läpiviemistä 
ohjaavia periaatteita.
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 Koko kansa lukee
Syyskuussa kirjastot, 

WSOY ja Shildts&Sö-
derströms tuovat e-lu-
kemisen helppouden 
kaikkien ulottuville. 

Kolmen viikon ajan Tommi Kinnusen 
Neljäntienristeys ja Kaj Korkea-ahon 
Gräset är mörkare på andra sidan 
-teokset ovat luettavissa rajattomasti 
e-kirjastossa.

Kirjoja voi lukea helposti Ellibs-käyt-
töliittymässä samaan tapaan kuin avaisi 
nettisivun tai ne voi ladata omalle tie-
tokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle. 
Laina-ajoista ei tarvitse huolehtia, sillä 
kirjat palautuvat automaattisesti lai-
na-ajan päätyttyä.

Kampanjakirjat Neljäntienristeys ja 
Gräset är mörkare på andra sidan löyty-
vät syyskuussa osoitteesta ekirjasto.
kirjastot.fi, joka on yleisten kirjastojen, 
Fredrikakirjastojen ja Korsnäsin kir-
jaston yhteinen e-kirjasto. E-kirjastosta 
löytyy myös muuta luettavaa, katselta-
vaa ja kuunneltavaa.

Näin osallistut Koko kansa lukee 
-kampanjaan: Kirjan lainaamiseen tar-
vitaan vain paikallisen, oman kirjaston 
kirjastokortti, verkkoyhteys ja lukemi-
seen soveltuva laite. Kirjat ovat lainatta-
vissa koko kampanjan ajan 7.-27.9.2015.

Katso vielä!
Haku Katso vielä! -valokuvanäytte-

lyyn alkaa. Pohjanmaan valokuvakeskus 
ja Taiteen edistämiskeskuksen Pohjan-
maan aluetoimipiste järjestävät jury-
tetyn Katso vielä! -valokuvanäyttelyn. 
Kiertävään yhteisnäyttelyyn kutsutaan 
Pohjanmaalla asuvia tai pohjalaissynty-
isiä valokuvaajia. Hakuaika näyttelyyn 
on 17.8.-30.9.2015. Katso tarkemmat 
tiedot näyttelystä ja hae osoitteessa 
http://www.pova.fi./katsoviela

Hallitusohjelman mukaan esitetään 
yksityiskohtainen toimenpideohjelma 
tehtävistä ja velvollisuuksista, joista 
luovutaan ja ensimmäiset konkreettiset 
ehdotukset ennen budjetin käsittelyä 
2015.

Christina Båssar, Caroline Westerdahl 
ja Carina Westberg edustivat kuntaa 
kuntien tehtäviä ja velvollisuuksia 
vähentävässä aloitusseminaarissa, jota 
valtiovarainministeriö järjesti 18. elo-
kuuta 2015.

Geriatrian osaamiskeskuksen 
suunnitelma

Kunta on myönteinen geriatrian osaa-
miskeskuksen perustamiseksi Rannik-
ko-Pohjanmaan kuntayhtymässä.

K5:n työryhmä on laatinut ehdotuksen 
geriatrian osaamiskeskukseksi. Kuntia 
on pyydetty antamaan lausuntonsa suun-
nitelmasta. Geriatrian osaamiskeskuksen 
toiminta tarkoittaa käytännössä seuraa-
vaa:

• Paikallinen ja alueellinen asiantunt-
emus vanhusten hoidon erityiskysymyk-
sissä voidaan käyttää koordinoidusti 
koko kuntayhtymän alueella

• Alueellinen muistipoliklinikka, jossa 
geriatri on fyysisesti läsnä 8 päivää/
vuosi sekä konsultointi videolinkin 
kautta muistihäiriöisille potilaille

• K5-alueen lääkärit voivat konsul-
toida geriatria videolinkin tai puhelimen 
kautta

• Kuntoutuksen erityispätevyyttä ost-
etaan Geritrim:ltä

Hoito- ja hoivalautakunta kannusti 
24.6.2015 geriatrian osaamiskeskuksen 
perustamista. Aikaisempien päätösten 
mukaisesti hoito- ja hoivalautakunta 
esittää, että toiminta geriatrian keskuk-
sessa tulee hoitaa siten, että pidetään 
vastaanottoa myös Maalahden-Korsnä-
sin terveyskeskuksessa.

Kunnanhallitus hyväksyi 3.8.2015 
kunnan lausuntoa hoitolautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti.

Palvelu Keskimääräinen 
odotusaika

Lisäinformaatio

Kotipalvelu 0-1 vuorokausi Palvelujen tarpeen mukaan, kiireellisissä 
tapauksissa asiakas saa palvelun 
välittömästi

Ruokapalvelu 0-1 vuorokausi Palvelutarpeen mukaan, kiireellisissä 
tapauksissa asiakas saa palvelun 
välittömästi

Palveluasuminen ja 
vanhainkoti

Keskimäärin 42 vuorokautta Keskimääräinen odotusaika, niille jotka 
saivat paikan ajalla 1.1–30.6.2015

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

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat
Vanhustenhuoltolain § 26 mukaan kunnan tulee kerran puolessa vuodessa julkaista 

tiedot missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla 
tarkoitetaan aikaa siitä milloin anomus on jätetty kunnes iäkäs henkilö saa anomansa 
palvelut. 

Keskimääräinen odotusaika iäkkäiden sosiaalipalveluille Korsnäsissa 1.1–
30.6.2015.


