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Nytt år i Korsnäs!

Det nya året startade för min egen del med en influensa av den digniteten som jag inte upplevt de senaste
tio åren. När man ligger i feberfrossa så skänker man nog en tacksam tanke till de som forskat och tagit
fram både Burana, Panadol och Svarta Skäggets hostmedicin. Jag kan glatt erkänna att jag inmundigat
av alla sorter i varierande mängder, allt för att få lite lindring. Det nya året har därför startat lite försiktigt, men vi får väl växla upp farten an efter. Ibland kan det vara bra att ha en högre växel att ta till.
Det som varit på alla kommuners och samkommuners agendor
här i början av året har varit att ge
utlåtande till ministeriet om den
planerade social- och hälsovårdsreformen. Det är det första steget som
tas på denna väg då regeringen har
dragit upp riktlinjerna för hur många
områden som ska få finnas i landet.
Korsnäs har i sitt utlåtande starkt
tagit ställning till Österbottens landskap, sjukvårdsdistriktet och dess
jourverksamhet men även för Kårkullas verksamhet. Genomgående
för utlåtandet är omsorgen om att vi
även efter reformen ska kunna räkna
med att få servicen på vårt modersmål i vår närmiljö.
Parallellt
med
utlåtandeförfarandet
har även
politiska
förhandlingar
förts
i vårt
landskap.

Den politiska styrgruppen för socialoch hälsovården i Österbotten har
haft sammanträde och konstituerat
sig. Ordförande för den politiska
gruppen blev Hasse Frantz från Vasa
och viceordföranden blev Mikaela
Björklund, Michael Luther och Raija
Kujanpää. Korsnäs representeras i
denna grupp av styrelseordförande
Sven-Erik Bernas. Avsikten med den
politiska styrgruppen är att påbörja
planeringen av hur reformen kan
verkställas i Österbotten. I diskussionerna märker man tydligt att det
råder en stor samstämmighet om att
man vill värna om den goda service
inom social- och hälsovården som vi
har idag i vårt landskap. Stads- och
kommundirektörerna fungerar som
beredningsgrupp till den politiska
styrgruppen och som dragare där
fungerar Gun Kaptens från Larsmo.
I början av mars ska det presenteras
de första preliminära modellerna för
landskapets politiker.
På hemmafronten har planeringsgruppen för Bukettens nybyggnad
haft sitt första planeringsmöte. Eftersom tanken är att den gamla byggnaden ska rivas och nytt byggas på
samma plats så blir det att tänka
till lite så att alla praktiska detaljer finner sin lösning innan vi drar
igång. I det här första skedet var
det funderingar kring hur man
säkerställer att de omkringliggande byggnaderna får
värme trots att vi river
bygganden där pannrummet är. I den
frågan landade på en
modell där pannrummet lämnas intakt.
Bibliotekets renovering går enligt planen
och eftersom byggnaden är så centralt belägen
invid kommungården så har
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åtminstone jag parkettplats då det
gäller att följa med. Gamla Stenbrytaren ska också renoveras och iordningsställas under året, förslag på
företag har också droppat in redan så
det råder inte idétorka på den sidan.
Vår nyaste skola har startat upp
sin verksamhet i KKC byggnaden.
Jag tänker naturligtvis på den förberedande undervisningen för de barn
till asylsökande som är inkvarterade
på Röda Korsets enhet i Korsnäs.
Det är inspirerande att höra att det
finns barn som inte nöjer sig med den
språkundervisning på svenska som
ges vid den skolan, utan att de samtidigt följer med föräldrarnas språkundervisning på finska. Jag tror att vi
har en liten guldgruva som ligger
gömd i form av mänskliga resurser i
dessa nya mänskor som sökt sig till
vårt kalla och mörka land och hoppas
verkligen att de ska trivas hos oss
och känna sig trygga i vårt närsamhälle. Om jag har förstått saken rätt
så kan de börja arbeta efter tre månades vistelse i landet och då börjar det
bli dags för sysselsättande verksamhet här under året. Går det bra kan vi
få se att det börjar sjuda av liv och
rörelse, kanske några små företag ser
dagens ljus nu när vi går mot ljusare
tider.
Vill vi ha ytterligare ljus i vår tillvaro så kan man styra kosan mot
någon revy i nejden. Jag har själv
under en lång räcka år haft nöjet att
se både Årvas och Vörå revyerna
och jag tror att jag för att mjuklanda
i Korsnäs ska starta upp lite försiktigt
med en revy i Vörå och en i Korsnäs
nejden. Några rykten har jag hört och
jag hoppas att det stämmer och att jag
kan gå på revy i Taklax ännu i vår!

Christina Båssar
kommundirektör
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Utlåtande om Social- och hälsovårdsreformen
Statsminister Juha Sipiläs
regering har stakat ur riktlinjerna för en reform av socialoch hälsovårdens finansiering
samt antal självstyrande områden som ska inrättas och områdesindelningen. I enlighet med
det begärs kommunernas utlåtande. Kommunerna ska ta
ställning bland annat till vilket
självstyrande område, som ska
bildas med utgångspunkt från
ett landskap som kommunen
anser sig tillhöra.

Korsnäs kommun stöder ett självstyrande område, som motsvarar
dagens Vasa sjukvårdsdistrikt. Den
enklaste och snabbaste modellen att
förverkliga reformen sker genom att
tillgodogöra nuvarande strukturer och
förvaltning, huvudsakligen de nuvarande sjukvårdsdistrikten. Nyttan
av totalintegreringen av social- och
hälsovården får man snabbast inom
ett redan etablerat sjukvårdsdistrikt.
Andra modeller tar längre tid och att
bygga upp en helt ny förvaltningsstruktur är också kostsamt.
Kommunens invånare kommer
med största sannolikhet att få största
volymen av specialsjukvård vid Vasa
centralsjukhus. För primärhälsovård
och socialvård, som är utpräglad närservice, ska tjänsterna ordnas med så
hög och konkret grad av självstyrelse

som möjligt för invånarna.
Vasa Centralsjukhus bör få ha kvar
en omfattande jour dygnet runt och
sin förlossningsavdelning. Vasa Centralsjukhus är Finlands enda klart
tvåspråkiga sjukhus och tillhandahåller vård för nästan 90 000 svenskspråkiga personer. De måste även i
framtiden ha rätt att få service på sitt
modersmål. Personalen vid tvåspråkiga Vasa centralsjukhus har också
stor erfarenhet av kulturell mångfald. Därför bör man i samband med
förvaltningsreformen inte skära ner
eller minska verksamheten vid Vasa
centralsjukhus, utan istället stötta
och vidareutveckla den.

För Österbottens landskap
När det gäller de självstyrande
områdena stöder Korsnäs kommun
ett område motsvarande nuvarande
Österbottens landskap.
Eftersom regionutvecklingsuppgifterna kopplas till självstyrelseområdet är landskapsindelningen
en fungerande utgångspunkt. Självstyrelseområdena måste förutom
funktionella aspekter även beakta
kulturella och språkliga särdrag,
kring detta finns internationell praxis
och goda förebilder.
Landskapet är en ändamålsenlig
helhet i funktionellt och ekonomiskt
hänseende samt med tanke på pla-
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neringen av området. Det är också
viktigt kvarhålla andra etablerade
samarbetsformer inom näringslivsoch arbetskraftssektorerna inom
de kommande självstyrande områdena. Självstyrelseområdena måste
förutom funktionella aspekter även
beakta kulturella och språkliga särdrag, kring detta finns internationell praxis och goda förebilder. Ett
område som omfattar Österbotten
skapar optimala förutsättningar för
att språkliga rättigheter tryggas likvärdigt för alla invånare.
Det naturliga är att kommunen
också i fortsättningen skulle svara
för den allra närmaste vården, t.ex.
äldreomsorg, elevvård och socialt
arbete.

Svenska språket bör tryggas
Kommunen lyfter även fram
språket som en viktig faktor i
områdesindelningen. Språkkonsekvensbedömningar måste göras i
beredningen. De områdesindelningar
som bäst tryggar service på svenska
och finska måste väljas. Inom Finland skall finnas åtminstone ett
område med svenskspråkig majoritet
för att även på lång sikt garantera de
språkliga rättigheterna och en fungerande tvåspråkig förvaltning. Österbotten kan ha ett särskilt nationellt
ansvar för den svenska servicen.

Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2016 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg

Upplaga: 1200 exemplar
Utkommer 8 gånger 2016 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

Nr 2-2016 utkommer 18.3.2016, manusstopp 4.3.2016
Nr 3-2016 utkommer 13.5.2016, manusstopp 29.4.2016
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1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

½-sida
80
(h*b) 133 mm x 182 mm
269 mm x 88,5 mm

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.

Årets Nyföretagare
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Årets företag i Korsnäs
2015 – Kents Elservice
Korsnäs företagare premierade Årets företag i Korsnäs
2015 vid en ceremoni 18.1.2016.
Årets pristagare blev Kent
Nykamb från Kents Elservice i
Taklax.

Årets företagare i Korsnäs har varit
sin bransch trogen i hela sitt liv. Kent
Nykamb från Kents Elservice har
arbetat med elinstallationer sedan
1977 när han började som anställd
elmontör.
1981 startade han sitt första företag – Taklax El Ab - tillsammans
med Lars-Ole Enbacka. 1998 gick
kompanjonerna skilda vägar och den
nuvarande firman Kents Elservice
grundades.
Livsvalet avgjordes i ungdomsåret
när det gällde att välja utbildning
efter grundskolan. Valet stod mellan
yrkesskolan i Vasa och idrott på folkhögskolan i Vörå. Det blev ellinjen
i Vasa som vann. Därefter skaffade
han behörighet som elmontör via
kvällskurser i Vasa med examen i
Helsingfors.

Elarbeten mellan Vasa och Närpes
Elinstallationer av olika slag är det
som sysselsatt Kent Nykamb under
hela sitt verksamma yrkesliv. Före-

mycket arbete vissa tider och väldigt
lugnt under andra tider. Idag är arbetet jämnare fördelat, menar Kent.

Avancerade uppdrag

Företagaren Kent Nykamb.

taget drivs utgående från Taklax,
men uppdragsgivarna finns huvudsakligen i området mellan Vasa och
Närpes. Företaget erbjuder elinstallationer både i nybyggen och renoveringsobjekt; egnahemshus, radhus
och småföretag. Företaget samarbetar även med en del byggfirmor i
nejden.
En trend, som märkts de senaste
åren, är att husbyggen och nybyggen
nuförtiden sker året om.
-Tidigare inleddes alla husbyggen på våren och då kunde det vara

Elarbetet har blivit mer och mer
avancerat genom åren. Tidigare
gällde det att helt enkelt dra ledningar
och koppla. Idag finns det elektrisk
utrustning av mångahanda slag som
skall installeras eller repareras: smart
styrning av el och belysning, trådlösa
system, övervakningskameror, alarm
och varningssystem mm.
- I besvärliga fall har datorn visat
sig vara en oersättlig kanal. Via internet har jag hittat lösningar på många
svårlösliga problem, avslöjar Kent.
Trots lågkonjunkturen finns det
fortsättningsvis arbetsuppdrag inom
elbranschen. Kents Elservice sysselsätter två anställda förutom Kent
själv. Själv har Kent inga tankar på att
pensionera sig, utan vill gärna fortsätta arbetat så länge hälsan medger.
Sonen Johnny arbetar idag i företaget
och tar kanske över verksamheten en
vacker dag.

Idrott på fritiden
Vid sidan av arbetet har idrotten
genom hela livet legat Kent Nykamb
nära hjärtat. I unga år höll han
på med långdistanslöpning och
skidlöpning och hann erövra en
hel del medaljer på DM- och
SFIM-nivå. Sedan blev det en
period med fotboll. Numera är
det skidspåret som lockar. Han
har bland annat skidat Vasaloppet 12 gånger.
Text och foto: Kenth
Nedergård
Vid prisutdelningen fr.v.
kommundirektör Christina
Båssar, företagaren Kent
Nykamb, Mikael Bäckman,
Johnny Nykamb och JanErik Ravals från Korsnäs
företagare.

4

KORSNÄS
Nytt

Nationellt värdefulla landskapsområden
Kommun: Korsnäs, Närpes
Landskap: Österbotten

±

Uppdateringen av nationellt
betydelsefulla landskapsområden är färdig. Harrström ådals
kulturlandskap och Kvarkens
skärgårdslandskap är föreslagna som nya betydelsefulla
landskapsområden. Samråd om
miljöministeriets förslag ordnas
18.1–19.2.2016.

De nationellt värdefulla landskapsområdena hör till de mest
representativa kulturlandskapen på
landsbygden och deras värde bottnar
i en mångsidig kulturpåverkad natur,
ett vårdat odlingslandskap och ett traditionellt byggnadsbestånd. I urvalet
av nationellt värdefulla landskapsområden framhävs sådana livskraftiga landskapshelheter som bevarat
sin traditionella form och som har en
mångsidig natur och ett mångsidigt
kulturarv, inklusive de byar, naturområden och historiska objekt som
är belägna på områdena.
Enligt statsrådets principbeslut
från år 1995 finns idag en lista med
156 nationellt värdefulla landskapsområden i Finland. År 2010 startade
miljöministeriet en nationell inventering av landskapsområdena där
områdesurvalet, värdeklassificeringarna och avgränsningarna har setts
över. har skrivits in i, enligt vilket det
i dagens läge finns 156 nationellt värdefulla landskapsområden i Finland.

59 nya landskapsområden
I den framlagda uppdaterande
inventeringen föreslås 183 objekt till
nationellt betydelsefulla landskapsområden. I gruppen ingår 59 nya
områden. I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten
gäller samrådet 20 objekt. Enligt förslaget är Harrström ådals kulturlandskap, Kvarkens skärgårdslandskap,
Kimo-, Purmo- och Perho ådals
odlingslandskap samt Vattaja strandlandskap nya landskapsområden.
Invånare, markägare och andra
parter i områdena har möjlighet
att säga sin åsikt om förslagen till
landskapsområden. Samrådet inleds
18.1.2016 och pågår till 19.2.2016. I
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Förslag till avgränsning av nationellt värdefulla landskapsområden 2015

samband
med detta ordnas en remiss Harrströms
ådals kulturlandskap
Nationellt värdefulla landskapsområden (MAPIO-arbetsgruppens förslag)
© SYKE
Regionkarta © Karttakeskus Oy
för intressenter
och myndigheter.
Harrströms ådals kulturlandskap
Miljöministeriet ber om åsikter och
representerar den unga landhöjningsställningstaganden om beskrivningkustens landskap där den österbottarna och områdesavgränsningarna
niska kustbyns särdrag förenas med
av de föreslagna landskapsområdena
åkrarna med sina många lador, som
och om den miljörapport som utarföljer ådalen. Området är ett regibetats om projektet i enlighet med
onalt värdefullt landskapsområde
lagen om bedömning av miljökonsom föreslås bli nationellt värdefullt.
sekvenserna av myndigheters planer
Området är totalt 782 ha och består
och program.
av 5 ha öppna våtmarker, 447 ha
Materialet som presenterar resuljordbruksmarker, 237 ha skog och
taten av den uppdaterande inventehalvnaturliga marker, 82 ha anlagda
ringen hålls offentligt framlagda på
ytor och 11 ha vatten.
miljöministeriets webbplats http://
I bedömningen konstateras att
www.ym.fi/landskapssamrad
Harrströms
ådal
representerar
Förslaget är också framlagt på
landhöjningskustens
traditionella
närings-, trafik- och miljöcentralerna
näringslandskap där särdragen som
(NTM-centralerna) och i kommuuppkommit i och med fiskekulturen
nerna i fråga. Eventuella ställningsoch åkerslätten som följer ådalen och
taganden som gäller Österbotten,
dess hav av lador förenas. Harrströms
Södra Österbotten och Mellersta
bylandskap är ett gott exempel på
Österbotten skickas inom samrådskustbykulturen med fiskehamnar,
tiden till Närings-, trafik- och miljögamla fiskebodar och båthus samt
centralen i Södra Österbotten, adress
kvarnbacke.
Odlingslandskapets
NTM-centralen i Södra Österbotten,
värde ökas av de välbevarade ladPB 262, 65101 Vasa/Landskapssamorna.
råd eller per e-post till registratur.
sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.
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Hälsningar från skolan
för asylsökande barn!
Vi har kört igång den förberedande undervisningen intill
biblioteket i Korsnäs. Vi har 33
motiverade elever som tränar
svenska med lärarna Benita
Lidman och Ulrika Lindholm
samt assistenterna Saudina
Hodzic och Fanny Johansson.
Vi är mycket nöjda med de utrymmen kommunen så snabbt fått i ordning åt oss. Eftersom vår budget är
begränsad har vi plockat ihop möbler
från kommunens lager och i någon
mån gjort nyanskaffningar.
Vi är tacksamma för skolväskorna
som Baltikumvännerna plockat ihop

och vi vet att högstadieeleverna
donerat dagsverkespengar till oss
via lokala Röda Korset. De skall få
förgylla vår vardag så småningom.
Vi tackar Ekman systems som donerat pärmar till eleverna och klockan
från Tina Östling har en viktig uppgift! Eleverna ska förutom att studera
svenska också få jobba praktiskt.
Därför är vi glada över handarbetsmaterial som vi fått tidigare av Märta
Bjurs och nu i januari av Stina Bäck.
Vi har en naturlig kontakt med
eleverna i Korsnäs kby skola eftersom skolmåltiden serveras där. Eleverna förundras över vintern med snö
och de gröna träden, den friska luften
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och den finländska skolan som är bra
enligt dem.

Utekläder behövs
Våra praktiska bekymmer gäller
kläder. Många tonåringar behöver
utebyxor och innegymnastikskor.
Idag kunde bara de som äger utebyxor fröjda sig över pulkåkning!
Ifall vintern håller i sig behövs även
skrinnskor, framför allt i storlek
38-45 är vi i skriande behov av.Vi har
fått en del från gruvan och vi tackar
Astrid Gästgivar som stickat vantar
och sockor åt oss!
Ifall företagen i Korsnäs vill understödja oss är en symaskin högst på
önskelistan. Den behöver vi för att
höja värdet på de hantverk vi skall
jobba med. Vi tror nämligen att man
mår bra när man får jobba med sina
händer.
En cd-spelare efterlyses, eftersom
vi ska lyssna på finlandssvenska
språkskivor.
I skrivande stund är den första
skolveckan till ända, en vecka som
glatt 33 barn och unga i Korsnäs som
fått möjlighet att gå i skola.
Text: Ulrika Lindholm
Foton: Kenth Nedergård
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Föreningar och mångfald
En informations- och inspirationskväll med fokus
på föreningar och mångfald hålls 25.2 kl. 18.30 i
Korsnäsgården i Korsnäs och 9.3 kl. 18.30 i Solhem
i Övermalax. Tillfället är gratis och ordnas av SÖU:s
projekt Bygdegården och Röda Korset.

Öppet café

Under kvällen berättar Röda Korsets mångkulturutvecklare bland annat om hur man som föreningsaktiv
gör sin förening tillgänglig för personer från andra
kulturer och sammanhang. Vi funderar också på evenemangsidéer och aktiviteter som föreningar, ensamma
eller tillsammans, kan ordna för att bygga broar och
skapa större delaktighet mellan ”nyanlända” (i detta
fall kanske främst asylsökande på FRKs mottagningsenheter) och redan föreningsaktiva.

måndagar 15.2, 22.2, 29.2, kl. 18-20
Öppet café startar vid Röda Korsets mottagningscentral i Korsnäs. Under dessa kvällar
ges möjlighet för asylsökanden och ortsbor att
bekanta sig med varandra. Både asylsökande och
andra får gärna ta med bakverk eller liknande,
kaffe och te bjuds det på.

Välkomna på en gratis informations- och inspirationskväll för föreningsaktiva!
Kursarrangörer är SÖU:s projekt Bygdegården (finansierat av Aktion Österbotten) tillsammans med Finlands Röda Kors, Österbottens svenska distrikt.

Flyktingförläggning
och kommunplatser
NTM-centralen har i december 2015 riktat en
förfrågan till kommunerna om man kan inrätta
flyktingförläggningar eller bevilja kommunplatser till de flyktingar som erhållit uppehållstillstånd.

Handarbetsstunder

Vi efterlyser nu någon/några som skulle vilja komma
och hålla handarbetsstunder tillsammans med asylsökande vid Röda Korsets mottagningscentral i Korsnäs, till
exempel någon eftermiddag efter kl 13. Flera asylsökande
har frågat efter detta. Handarbetsstunderna kan innehålla
stickning, virkning, sömnad m.m. Behov finns även av
fungerande symaskiner ifall någon vill skänka.
Vänligen ring 046 909 46 33 om intresse finns, så kan
vi ordna med tider etc.

Under kommande år kommer det att behövas betydligt
fler kommunplatser än tidigare för asylsökande som har
fått uppehållstillstånd. Kommunplatser behövs också för
kvotflyktingar.
NTM-centralen i Österbotten har bett kommunerna på
sitt område att överväga möjligheten att inrätta en flyktingförläggning. Kommunerna kan driva verksamheten
själv eller så kan enheten drivas av någon annan aktör.
Fullmäktige svarade 14.12.2015 att Korsnäs kommun
redan har en öppnad flyktingförläggning i Röda Korsets
regi med en kapacitet om ca 160 asylsökande. I kommunen finns inte kapacitet eller utrymme för fler mottagningscentraler.
NTM-centralen har också bett kommunerna att överväga beviljade av kommunplatser till asylsökande som
fått uppehållstillstånd och/eller kvotflyktingar.
Fullmäktige svarade 14.12.2015 att Korsnäs kommun
kan på basen av sin storlek enbart erbjuda en begränsad
mängd kommunplatser till asylsökande. Antalet begränsas av tillgången till bostäder och tillgången till utrymme
i nuvarande enheter för grundundervisning och barndagvård. Korsnäs kommun beslutade att bevilja 20 till 25
kommunplatser åt flyktingar under år 2016, i första hand
åt de som beviljas uppehållstillstånd från Röda Korsets
enhet i Korsnäs.

Vänfamiljer/vänner söks!

Vänner och vänfamiljer behövs till asylsökande i
Korsnäs. Som frivillig vän främjar du integrationen samtidigt som du får möjlighet att bekanta dig med andra kulturer.
Hör av dig så berättar vi mera, tfn 046 909 46 33.

Welcome to Korsnäs

Genom att bli medlem och följa facebook-gruppen
”Welcome to Korsnäs” får du också information om vad
som är på gång och vilka insatser som behövs just nu.
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Vid dessa tillfällen finns frivilliga på plats; Annika
Svevar, Stefan Jungar och Sofia Mitts-Björkblom. Målsättningen är att ”öppet café” ska kunna fortsätta framöver och cirkulera mellan olika platser.
Ni får gärna ta egna initiativ till aktiviteter under kvällen.
Har ni spelkort, schack, och andra spel som ni vill ta med
till kvällarna välkomnas även det. Asylsökandena själv
skulle också gärna få hjälp med språkstudierna i svenska,
finska och engelska under samvaron. Välkommen med!

Röda Korset informerar				

Aktiviteter för
frivilliga och
asylsökande

Kommunal information
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Personal i flyktingskolan i
Korsnäs

Barnträdgårdslärare

Den 25 januari inleddes den förberedande
undervisningen för barnen vid asylmottagningen
i Korsnäs.

Bland tolv sökande valdes klasslärarna Ulrika Lindholm från Korsnäs och Benita Lidman från Petalax till
lärare i den förberedande undervisningen.
Till de två deltidstjänsterna som skolgångsbiträden har
valts Saudina Hodzic och Fanny Johansson bland nio
sökande.
Barnen delas in i två undervisningsgrupper. Undervisningen sker i kurscentrets matsalsdel, som renoveras för
ändamålet.
Undervisningsspråket för den förberedande undervisningen är svenska. Eleverna ska senare integreras i det
närliggande samhället och den grundläggande utbildningen, som sköts på svenska.
Kommunen räknar med att 29 barn i åldern 7-16 år och
6 förskolelever ska delta i den förberedande undervisningen, som väntas pågå ett år.

Johanna Söderling anställdes 1.8.2014 som barnträdgårdslärare i första hand till Kottebo daghem, avdelningen
Lillkotten. Befattningen innehas till 50 % av specialbarnträdgårdsläraren och till 50 % av Johanna Söderling.
Ett fortgående behov av barnträdgårdslärare på heltid
finns på avdelningen.
Bildningsnämnden beslutade 8.12.2015 att Johanna
Söderling tillsvidareanställs som barnträdgårdslärare till
Korsnäs Kommun, barndagvården på 50 % av heltid från
och med 1.1.2016.

Köks/städbiträde
Oasis Kabrehla anställdes som köks/städbiträde på
Molpe daghem 1.1.2015-31.07.2015 med eventuell förlängning. Behovet av en anställd på befattningen fortgår
och Kabrehla är mycket lämplig för uppgiften.
Bidlningsnämnden beslutade 8.12.2015 tillsvidareanställa Oasis Kabrehla som köks/städbiträde på 65,36 % av
heltid från och med 1.1.2016.

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.
För ytterligare information kontakta
äldreomsorgsledare Johanna Björkman tfn (06) 3479 149.

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.7-31.12.2015
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 43 dygn

Genomsnittlig väntetid för dem som placerades under tiden 1.7–31.12.2015

Bedömning av servicebehovet

0-7 dygn

Vid brådskande fall görs en bedömning
utan dröjsmål.
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för verksamhetsåret 2016-2017
( 1.8.2016-31.7.2017)

NYA TELEFONNUMMER VID
KORSNÄS HÄLSOGÅRD
Malax kommun byter telefonsystem på onsdag
10.2.2016 kl. 10.00 och p.g.a. detta ändrar alla
telefonnummer vid Korsnäs hälsogård.

Dagvård

Telefonnummer vid Korsnäs hälsogård
fr.o.m. 10.2 kl. 10:

Sjukvårdsmottagning, tidbokning kl. 8-9 040 650 8034
Läkarmottagning, måndagar
040 650 8032
Seniormottagning, tisdagar
040 650 8032
Munhälsovården, tidbokning kl. 10-12 040 650 7994
Barnrådgivning vardagar kl. 12-12.30

050 464 1747        

Mödra och preventivrådgivning
vardagar kl. 12-12.30

050 464 1646

Hälsovårdscentralen
Växeln			
06 3477 611
Vårdbedömning/tidbokning,
sjukskötar- och läkarmott. kl. 8-16
06 3477 645
Munhälsovården, tidbokning kl. 8-12
06 3477 640

Morgon- och eftermiddagsvård
Dagvård för förskolebarn före och efter förskolan och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk.1-2 ordnas på eftis i
Korsnäs, Harrström och Molpe.
Ansökan om dagvård före och efter förskolan
och ansökan till eftis görs senast 31.3.2016.

Övriga kontaktuppgifter hittar man på hemsidan
www.malax.fi/hvc

Ansökningsblanketter
Ansökningsblanketter finns på kommunens
hemsida under barndagvård eller fås från
barnomsorgsledaren. Ansökningarna lämnas
in till barnomsorgsledaren.
På frågor svarar barnomsorgsledaren
Blomqvist tel. 06-3479146.

RENOVERINGEN AV HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

Renoveringen av hälsovårdscentralen följer tidsplanen och 22.2 flyttar akut- och rehabiliteringsavdelningen till sina nyrenoverade utrymmen.
29.2 påbörjas flytten av läkarmottagningen, laboratoriet och växeln till Westerhemmets utrymmen
(samma utrymmen som akut- och rehabiliteringsavdelningen har verkat i).
Röntgen får nya utrymmen och ingången blir via
akut- och rehabiliteringsavdelningen så länge renoveringen av läkarmottagningen pågår (endast med tidsbeställning måndagar och torsdagar).
Munhälsovården och rådgivningen fortsätter som
normalt i sina utrymmen.
Vi hoppas att kunderna har förståelse för de störningar som renoveringen innebär.

Post och besöksadress:
Korsnäs kommun/Birgitta Blomqvist
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs
Korsnäs den 25.1.2016
Birgitta Blomqvist
barnomsorgsledare
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Dagvård erbjuds på
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar,
Lillkotten 1-3 åringar och Siili-Kotten 1-5
åringar(tvåspråkig personal)
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan
1-3 åringar
Harrström daghem: 1-5 åringar
		
Nya dagvårdsplatser kan sökas fortgående,
en ansökningstid på 4 månader beaktas. Gör
ansökan i god tid innan platsen behövs!
Barn som redan har dagvårdsplats anmäler
om fortsatt dagvård på blankett som sänds
hem åt föräldrarna.

Kommunal information		

MALAX-KORSNÄS
HÄLSOVÅRDSCENTRAL

DAGVÅRD OCH EFTIS I
KORSNÄS KOMMUN

Kommunal information
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Delgeneralplan för Poikel vindkraftpark
Förslaget till delgeneralplan
för Poikel vindkraftspark har
varit till påseende under tiden
30.6-30.7.2015.
Sammanlagt
inkom det in 10 anmärkningar
och 11 utlåtanden.
När kommunen beslöt att lägga
fram utkastet till delgeneralplan för
Poikel vindkraftspark betonade kommunen, att i den fortsatta planeringen
beakta att fast- och fritidsboendet inte
kommer att störas av buller. Kommunen har tidigare konstaterat att
flytta vindkraftsverken i någon större
omfattning inte är möjligt eftersom
vindkraftsverken är placerade så att
de närliggande faktorerna, såväl fastoch fritidsbebyggelse, naturskyddsområden, vegetationen och djurlivet
samt områdets markägare orsakar
minsta möjliga negativa konsekvenser för omgivningen som helhet.
Mindre tekniska justeringar gjordes
därför inför framläggandet av planförslaget.

vid beräkningspunkt D. Enligt Statsrådets förordning tillämpas riktvärdet
40 dB(A) på all bosättning, fast och
fritid.
Då det nordligaste vindkraftverket har tagits bort ur planeringen ger
Poikel vindkraftpark inte upphov till
skuggningskonsekvenser som skulle
överskrida rekommendationen 8 h/a.

Tekniska
nämnden
beslutade
1.12.2015 efter omröstning på förslag av Max Nygrund att planförslaget för Poikel vindkraftspark ändras
utgående från konsultens bemötanden och inget nytt planförslag läggs
till påseende. Planförslaget går vidare
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande.

Vindkraftverk flyttas
I konsultens bemötande föreslås
det nordligaste vindkraftsverket på
planområdet tas bort ur den fortsatta
planeringen, följande kraftverk justeras 250 meter mot sydost och det
sydligaste kraftverket justeras ca 250
meter söderut. Justeringen medför ett
större avstånd till den befintliga pälsnäringen norr om planområdet samt
att försäkra näringens utvidgningsmöjligheter. I och med justeringarna
innebär detta att avståndet från det
närmaste kraftverket till fastigheten
är 1 250 meter och avståndet till de
befintliga farmbyggnaderna är 1 450
meter. Genom justeringarna ökar
man avståndet till närboende i kommuncentrum och Korsbäck.
Avståndet till bostad i Vadbacken
nordost om vindkraftsparken är 1 300
meter till närmaste bostad i Inderfjärden 1 360 meter, till närmaste bostad
i Korsbäck 1 310 meter och till närmaste bostad söder om vindkraftparken till Brännback 1 160 meter.
Enligt modelleringarna för buller är
utomhusbullret som mest 33,5 dB(A)

Nya planförslaget för Poikel vindkraftspark.
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Johan Nynäs på Skogsvårdsföreningen Österbotten har
uppgjort en skogsbruksplan
för Korsnäs kommun för åren
2015-2024.
Planen är uppdelad i fem delar:
• Grunduppgifter om skogen
• Avverkningar
• Skogsvårdsarbeten
• Figuruppgifter och särdrag
• Virkesintäkter och skogsvårdsuppgifter
Målet för skogsbruksplanen är en
uthållig virkesproduktion och jämna
virkesintäkter. I terrängen har uppgifter om jordarten, beståndet, avverkning- och skogsvårdsbehovet samt
naturvården registrerats. Flygfoton
har använts som hjälp vid figurindelningen. Skogsbruksplanen innehåller
avverkningsmöjligheter och skogsvårdsbehovet för de närmaste åren.
Förslagen är inte bindande men fungerar som stöd i beslutsfattandet.

Kommunens skogsareal består av
157,6 ha skogsmark, 1,7 ha tvinmark och 1,5 ha impediment, sammanlagt 160,8 ha. Skogsmarken är
frisk till 76%, tämligen torr till 20%
och lundartad till 3%. Kvaliteten på
skogen är till 97 % utvecklingsduglig.
Av virkesförrådet är 12 % timmer och
88% massaved. Mest består virket av
tall följt av björk. Granbeståndet är
drygt hälften av tallbeståndet.
I planen har man beräknat med en
tillväxt av 3,9 m3/ha/år och en avverkning av 4 m3/ha/år, vilket innebär
att virkesbeståndet skulle minska en
aning fram till 2024. Avverkningen
skulle vara sammanlagt 6228 m3
på 10 år och rotprisintäkterna skulle
enligt planen beräknas bli 139.484 €.
Kostnaderna för skötselarbetet p.g.a.
avverkningarna beräknas till 17.206
€. Därtill kommer kostnaderna för
skogsvårdsarbeten som beräknas till
sammanlagt 26.771 €.

Avverkning i kommunens skogar 2016
Skogsvårdsföreningen har gett Korsnäs kommuns hembygdsfond
ett förslag till avverkning och
Skogsvårdsföreningen har gett
röjning i kommunens skogar förslag på gallring och röjning i den
2016.
skog, som lyder under Korsnäs hemEnligt förslaget ska 5,7 ha kalavverkas, 13,4 ha gallras och 10,5 ha
plantskog ska röjas. Inkomsterna
för detta kan uppgå till 50.400 € och
kostnaderna till 16.900 €, vilket utgör
33.500 € netto. Priserna är exklusive
moms. Försäljningen bör ske enligt
rotpris. Skogsvårdsföreningen har
lovat sköta om anbudsförfrågan till
skogsbolagen.
Tekniska
nämnden
beslutade
1.12.2015 att kommunen ger Skogsvårdsföreningen Österbotten i uppdrag att göra upphandlingen i enlighet
med åtgärdsförslaget. Annonsering
kring upphandlingen görs även på
Puumarkkinat.

bygdsfond, vilken grundades för
att förvalta arvet efter Jörgen Eriks.
Enligt förslaget skall en gallring
kunna ge en nettoinkomst på ca 5.900
€ och plantskogsröjningen skulle
kosta ca 3.800 €.
Anbudsförfrågan bör göras enligt
rotprisförsäljning. Skogsvårdsföreningen har lovat sköta om anbudsförfrågan till skogsbolagen.
Tekniska
nämnden
beslutade
1.12.2015 att kommunen ger Skogsvårdsföreningen Österbotten i uppdrag att göra upphandlingen i enlighet
med åtgärdsförslaget. . Annonsering
kring upphandlingen görs även på
Puumarkkinat.
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Planeringsbehov
på lägenheter i
Harrström
Jan-Erik Åkersten har ansökt
om avgörande gällande planeringsbehov på lägenheten Norr
3:58 och Norrgård 3:99 i Harrström by, för uppförande av två
bostadshus på 178 m2/hus.
Området är en del av Harrström delgeneralplan och i planen har området
beteckningen AP (Bostadsområde
dominerat av småhus). Nybyggnader
bör noggrant anpassas till landskapet
och miljön. Byggnadsplatsens storlek bör följa kommunens byggnadsordning.
På området kan uppföras bostäder i
form av glesbebyggelse. På området
finns ingen detaljplan. Byggnaderna
kan anslutas till kommunens vattenledningsnät. Fastigheterna befinner
sig inom det tilltänkta verksamhetsområdet för avlopp. Tomten gränsar
till en befintlig väg och avståndet till
närmaste bank, daghem och är nära.
Tekniska nämnden konstaterade
att byggandet, som ansökan avser,
inte förorsakar olägenheter med
tanke på områdesanvändningen och
lämpar sig för ändamålet. Byggandet
i enlighet med ansökan försvårar inte
kommande planering och grannarna
har inget att invända mot ansökan.
Övriga intressenter har delgivits
genom kungörelse i Vasabladet och
Pohjalainen.
Tekniska nämnden beslutade
1.12.2015 att förutsättningarna
för beviljande av bygglov för två
bostadshus på lägenhet Norr 3:58
Norrgård 3:99 i Harrström by enligt
MBL § 16 och § 137 föreligger, när
inga betydande menliga konsekvenser kunnat konstateras. Området har
beteckningen AP och M-2 i delgeneralplanen för Harrström. Innan byggandet påbörjas bör bygglov sökas.

Kommunal information

Skogsbruksplan för Korsnäs kommun
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Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 12.1.2016 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Lägenhet

Thomas o Birgitta Bonde
Harrström 3:123
PK Norrdahl Ab
Harrström 1:61
		
Korsnäs kommun
Korsnäs 33:17
		
Korsnäs Värme Ab
Korsnäs 10:13
C o J Nygård
Korsnäs 12:149
		
C o J Nygård
Korsnäs 12:149
Fredrik Sten
Korsnäs 9:84
Ulf-Erik Orre
Molpe 7:39
		
Börje o Solveig Råholm
Molpe 2:104
Furcon Ab
Taklax 1:49
		

Åtgärdstillstånd
Byggare

Korsnäs kommun
Börje o Solveig Råholm
Furcon Ab
Mats Sandholm

Lägenhet

Korsnäs 33:17
Molpe 2:104
Taklax 1:49
Taklax 8:99

Grundförbättring
av Lillmaarsvägen
och Lillvägen
Lillmaarsvägen och Lillvägen
skall grundförbättras. Anbudsförfrågan har uppgjorts och
utsänts till nio jordbyggnadsentreprenörer. Inom utsatt tid
hade tre anbud inkommit till
kommunen.

I budgeten finns 50 000 euro för
projektet. Enligt kommunens förvaltningsstadga har tekniska chefen
rätt att besluta om entreprenadavtal,
vilkas värde inte överskrider 50 000
euro.
Tekniska chefen har 16.11.2015
beslutat att anta Destia Oy till entreprenör för grundförbättring av Lillmaarsvägen och Lillvägen till en
summa om 44 868 euro moms 0%.
Destia Oy hade gett det förmånligaste anbudet.

Ändamål

Fritidshus
Ändring del av växthus
till maskinhall
Mottagningscentral,
tillfälligt bygglov
Biovärmecentral
Ändring bastu till fritids		
hus + tillbyggnad
Bastu
Uterum
Frisersalong,
tillfälligt bygglov
Tillbyggnad fritidshus
Rävhus, 7 nya +
4 minkhus ändras till räv

Ändamål

Undervisningsutrymme
Biltak
Gödselplatta
Värmebrunn

Köp av mark i
Molpe
Korsnäs kommun äger lägenhet Blänkfyren Rnr 6:19 om
5980 m2 i centrum av Molpe by.

Fastigheten är till utseendet kilformad, vilket gör att den är delvis svårplanerad för exempelvis framtida
radhusbyggande. Därför har diskussioner förts med ägaren av grannfastigheten Skog Rnr 6:11, om att
kommunen eventuellt är intresserad
av att få köpa en del av den. Genom
att köpa en del om ca. 4330 m2 så
skulle kommunen få ett enhetligt
markområde för exempelvis framtida
radhusbyggande i centrum av Molpe
by.
Begärt pris är 4 euro/m2, vilket
skulle utgöra 17.320 euro. I 2015 års
budget finns inget anslag för markinköp.
Tekniska
nämnden
föreslog
14.10.2015 för kommunstyrelsen
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Köp av mark i
Korsnäs kyrkoby
Lägenheterna Mattfolk 13:63
och Mattfolk 5:83 har utbjudits till försäljning. Korsnäs
kommun äger fastigheten vid
idrottsplanen som gränsar till
en del av ovannämnda fastigheter. Dessutom gränsar en del
av fastigheterna till lägenheten
Mann RNr 5:77, som förvaltas
av Korsnäs kommun. På 13:63
finns ett egnahemshus och en
mindre hall. Dessa byggnader
är i dåligt skick.
Genom att köpa en del av Mattfolk
13:63 och Mattfolk 5:83, ett område
som utgör totalt ca 10400 m2, skulle
kommunen få ett större enhetligare
område bredvid centralidrottsplanen.
Genom att införskaffa dessa lägenheter kan kommunen planera för eventuella framtida byggnader. I 2015 års
budget finns inget anslag för markinköp.
Tekniska
nämnden
föreslog
1.12.2015 att en budgetändring gör
om 35.000 euro för införskaffande av
del av Mattfolk 13:63 och Mattfolk
5:83 i Korsnäs kyrkby.
Kommunstyrelsen
föreslog
7.12.2015 för fullmäktige att markinköpet godkänns i enlighet med
tekniska nämndens förslag och verkställs under 2016 i enlighet med budgeterade anslag.
Kommunfullmäktige
beslutade
14.12.2015 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

att en budgetändring görs på 17.320
euro för införskaffande av markområdet.
Kommunfullmäktige
godkände
14.12.2015 att en del om ca 4 330 m2
av lägenhet Skog Rnr 6:11 i Molpe
by inköps. För inköpet omdisponeras
en summa på 17.320 euro från anslaget för vatten- och avlopp och till
anslaget för markinköp.
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Malax Korsnäs HVCs L del
(läkar- och tandläkarmottagning) skall byggas ut. Eftersom
entreprenadsumman för hela
byggnadsprojektet överstiger
310 000 euro är det kommunstyrelserna i både Malax och
Korsnäs, som bör godkänna
entreprenörerna.
För huvudbyggentreprenaden hade
fyra anbud inlämnats inom utsatt tid.
Byggnadskommittén för HVC-bygget behandlade anbuden14.12.2015.
Tekniska nämnden i Malax godkände
offerterna 16.12.2015.
Kommunstyrelsen i Korsnäs godkände 18.1.2016 att MR-Byggarna
väljs till huvudbyggnadsentreprenör. Företaget väljs att utföra byggnadsentreprenaden på L-delen för en
anbudssumma på 1.751.800 euro.

Miljötillstånd
Furcon Ab ansöker om miljötillstånd på lägenheten Vackeråsen RNr 1:49 i Taklax by för
utvidgning av befintlig farm till
att omfatta högst 428 avelshonor av räv med valpar. Furcon
Ab arrenderar markområdet
av Leif Vägar.
Rågrannarna har hörts och ansökan
har varit kungjord på kommunens
anslagstavla under lagstadgad tid.
Inga anmärkningar har inlämnats.
Avståndet till två bostäder kommer
att understiga byggnadsordningens
krav på 300 m för rävfarm. Avståndet
till de närmaste bostäderna varierar
mellan 90-280m. Dessa två bostadshusgrannar har undertecknat ett avtal
med farmaren om att de är medvetna
om farmens läge och dess verksamhet samt att de godkänner dess utvidgning och ansökan om miljötillstånd.
Tillsynsnämnden
beviljade
12.1.2016 Furcon Ab miljötillstånd
för att utvidga den befintliga farmen
på lägenheten Vackeråsen 1:49 i
Taklax by till att omfatta högst 428
avelshonor av räv med valpar.

För rörentreprenaden inlämnades tre anbud inom utsatt tid. Kommunstyrelsen i Korsnäs godkände
18.1.2016 att Vismar väljs att utföra
vs-arbetena på HVC L-delen för
183.000 euro.
För
ventilationsentreprenaden
inlämnades fyra anbud inom utsatt
tid. Ett anbud förkastades eftersom
det inkom för sent. Kommunstyrelsen i Korsnäs godkände 18.1.2016
att Asentaja Group väljs att utföra
ventilationsentreprenaden på HVC
L-delen för 162.400 euro.
För elentreprenaden inlämnades tre
anbud inom utsatt tid. Kommunstyrelsen i Korsnäs godkände 18.1.2016
att Asentaja Group väljs att utföra de
eltekniska arbetena på HVC L-delen
för 329.900 euro.

Till salu

Korsnäs kommun
Lägenhet Kvist 11:4
Korsnäs kommun bjuder ut
lägenhet Kvist 11:4 i Harrström
by i Korsnäs kommun till försäljning.
På lägenheten finns ett gammalt
bostadshus och uthus i dåligt skick.
Fastigheten är ca 18000 m2 och
gränsar till Harrström paviljongområde.
Avståndet till stranden är ca 150
m. Visning sker enligt överenskommelse och skriftliga
anbud ska lämnas in till Korsnäs
kommun, Strandvägen 4323,
66200 Korsnäs senast
7.3.2016 kl. 16.00.
Säljaren förbehåller sig rätten att
godkänna eller förkasta givna
anbud.
Korsnäs 11.2.2016
Kommunstyrelsen
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Kungörelse

Korsnäs kommun
Reparations- och
energiunderstöd 2016
Statens bostadsfond meddelar om
årets ansökningsförfarande för bl.a.
reparations- och energiunderstöd.
Ansökan om understöd för reparationer som riktar sig till åldringar
och handikappade (stödnivå 40 %
+ ev. veterantillägg 30 %), och är
ett medel för att man skall kunna
bo kvar i sin bostad så länge som
möjligt.Ansökningarna beviljas på
sociala grunder (1 pers/hushåll
max.inkomst 1760 €/mån, 2 pers/
hushåll 2940 €/mån osv). Förmögenheten efter att reparationsåtgärderna utförts får uppgå till högst
ca 10000 €/person. I hushåll där
veteran/veteranänka ingår är max.
inkomstgränsen för 1 pers/hushåll
2290 €/mån, för 2 pers/hushåll
3820 €/mån osv.
Ansökan om behovsprövat energiunderstöd för småhus (högst
25 %) (dock ej för arbetskostnaderna, för dessa kan ansökas om
hushållsavdrag i beskattningen).
Med detta understöd stöds åtgärder för förbättring av energiekonomin och ibruktagande av förnybara
energikällor.
Ansökningarna beviljas på sociala
grunder (1 pers/hushåll max 1760
€/mån, 2 pers/hushåll 2940 €/mån
osv.)
Anvisningar, ytterligare information
och blanketter finns på www.ara.fi,
här finns också en redogörelse för
understöd till vissa andra åtgärder.
Ansökningsblanketter och närmare
uppgifter fås även av byggnadsinspektören, tel 3479131.
Sökanden bör vid ifyllandet av
blanketten ”Utredningen av hushållets förmögenhet” för punkterna
värdepapper och bankkonton
bifoga som skild bilaga, ett så kallat
”Besked om mitt kundförhållande”
som fås från sökandens bank/
banker.
Ansökningarna med bilagor skall
vara kommunkansliet tillhanda
senast den 24.3.2016.
Korsnäs den 4.2.2016
Tillsynsnämnden

Kommunal information

Val av entreprenörer vid
Malax-Korsnäs HVC

Kommunal information

KORSNÄS
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Taklax tackar

Undvik
faktureringsavgifter

Ett stort Tack till Korsnäs
kommun för vår nya fina rink i
Taklax.

Korsnäs kommun har för en
del av sina fakturor infört en
behandlingsavgift på 2,50 €/per
faktura om fakturorna sänds per
post. Du kan undvika faktureringsavgifter genom att ta emot
dina fakturor som e-faktura.
Gå in i din nätbank och beställ
e-faktura från Korsnäs kommun.
Fråga oss eller kontakta din bank
om du har frågor.

På premiärkvällen 3.1.2016 besöktes rinken av 35 hurtiga skridskoåkare, stora som små.
Rinken kommer säkert att vara i
stor användning både sommar som
vinter.
Taklax Hem och skola samt hela
byns invånare tackar.

Ekonomiavdelningen

Tilläggsutdelning
ur Silverbergs stipendiefond
Kommunstyrelsen beviljade
42 stipendier om 350 euro/studerande för höstterminen 2015
vid sammanträdet 2015.

Taklax-rinken var full med glada barn vid invigningen 3.1.2016.

Verksamhetsbidrag för år 2016

Senare har en ytterligare ansökan
om stipendium inlämnats av Henrik
Björkqvist. Kommunstyrelsen beviljade 18.1.2016 Henrik Björkqvist ett
stipendium om 350 euro ur Silverbergs stipendiefond för höstterminen
2015.

Verksamhetsbidrag

Psykosociala föreningen TräffKommunfullmäktige
beviljade punkten r.f. har hållit verksamAnslag avsett för verksamhetsunderstöd till föreningar verksamhetsbidrag för år 2016 vid het 1 dag/vecka under hösten
och organisationer tas upp på sammanträdet 14.12.2015.
2015. Verksamheten har varit
olika kostnadsställen i kommuuppskattad bland deltagarna
nens budget.
och ca 10-15 deltagare har deltagit i verksamheten i Korsnäs.
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
5300,00
Österbottens Fiskarförbund r.f.
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
Korsnäs Företagare r.f.
(under förutsättning att Korsnäs Företagare r.f.
handhar prisutdelningen Årets Företag)
Korsnäsnejdens pälsfarmarförening r.f.
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f.
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H
Svenska Finlands Folkting

1500,00
1500,00

500,00
150,00
1500,00
2000,00
232,00
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Föreningen är beredd att fortsätta
hålla verksamhet i Korsnäs 1 dag/
vecka under år 2016.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 19.1.2016 att ett verksamhetsbidrag på 3500 euro ges för år 2016
under förutsättning att verksamhet
hålls 1 dag/vecka under år 2016, dock
med sommaruppehåll. Verksamheten
bör även kunna erbjuda platser för
personer i behov av rehabiliterande
arbetsverksamhet.

KORSNÄS
Nytt

Korsnäs kommuns
stipendiefond

AC Silverbergs
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att
mantalskommunens kassa överfördes som
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital
av kommunens egna medel till stipendiefonden för att skapa förutsättningar för att ge en
tillräcklig avkastning för att utdelningar från
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för
Korsnäs kommuns stipendiefond har uppgjorts
och godkänts av fullmäktige.
Stipendier kan beviljas för vår- och hösttermin:
• Elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbildning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo
Akademi lediganslås att sökas både vår- och
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond
kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA
enligt följande kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för
högst 10 terminer
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstuderande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes
stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för
kompletteringsstudier

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.3.2016 kl 16.00. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan kompletteras t.o.m.31.3.2016 kl.
16.00.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.3.2016 kl 16.00. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan kompletteras t.o.m.31.3.2016 kl.
16.00.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/
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Stipendier och bidrag

Ansökan om stipendier

Molpe Uf Enigheten 100 år

KORSNÄS
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Molpe uf Enigheten 100 år

Den 12 december 2015 ställde
Molpe Uf till ett riktigt 100-årskalas. Då hade det förflutit 100
år sedan föreningen ursprungligen grundades. Jubileet har
firats under hela året och kulminerade i en jubileumsfest för
hela byn.
Festbesökarna möttes av en specialdesignad Molpeflagga vid porten.
Ursprunget härstammar från Molpe
Uf:s sångkörs fana från 1938 och har
fått nytt liv i samband med jubileet.
Paviljongen var festpyntad och
publiken förväntansfull. Gästerna hälsades välkomna av de festprydda programledarna Linda Backgren-Holm
och Markus Granqvist, som såg
till att humöret hölls på topp hela
festen igenom. Det digra programmet
bestod av minnen från de gångna 100
åren, nya och traditionella sånger,
diktläsning, Molpefrågesport, premieringar och uppvaktningar.
Tidigare ordförande Jonas Lindholm höll dagens jubileumstal. Han
berättade om sin syn på Molpe uf
samt lyfte fram speciella händelser
under de gångna 100 åren. Nuvarande ordförande Daniel Forsman
presenterade föreningens nyutkomna
historik ”Efter eget huvud”.
Dagens mest uppskattade inslag
var Molpe-frågesporten. Under led-

ning av Julia Backgren och Hanna
Blomqvist tävlade två lag om vem
som vet mest om Molpe uf. Christina Backgren-Nygård, Chatrine
Granqvist och Johnny Forsman
utgick med segern i den spännande
tävlingen.
I samband med jubileet valde
Molpe UF att uppmärksamma årets
uf:are, som detta år blev tvillingarna
Bjarne och Jörgen Granqvist. De
har funnits med som funktionärer
i föreningen ända sedan de slutade
skriftskolan för många år sedan.
SÖU:s förtjänsttecken i silver utdelades till fem av föreningens ordförande genom åren: Dage Stenbäck,
Stefan Krook, Stefan Kronstrand,
Jonas Lindholm och Daniel Forsman.
Innan festen avslutades med välsmakande kaffe och tårta sjöng hela
publiken med i Tulavippsången.

Molpe skolas barnkör.

Premierade ordförande fr.v. Dage
Stenbäck, Stefan Krook, Stefan
Kronstrand, Jonas Lindholm och
Daniel Forsman.
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Kvällens värdpar Linda Backgren-Holm och Markus Granqvist.

På kvällen väntade sedan en jubileumssupé med middag och dans, för
de som ville fortsätta fira.
Text och foto: Kenth Nedergård
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Biblioteks-,kultur- och fritidssektionen valde
Alf Strandholm till Korsnäs meste motionär för
år 2015.
Alf har redan i unga år varit intresserad av idrott. Han
började sin idrottskarriär som fotbollsspelare. Intresset
för skidning och friidrott växte då dottern Jessica kom
med i bilden. Alf körde land och rike runt som tränare och
skidvallare åt Jessica . Jessica Strandholm har under sin
långa idrottskarriär fått många värdefulla pris och det är
pappa Alf stolt över.
Alf Strandholm är för tillfället ordförande för skid- och
friidrottssektion i IF Fyren samt medlem i föreningens
styrelse. Dessa poster har han haft på sina axlar i många,
många år. Alf är en person som verkligen fungerar som
stöttepelare för idrottskulturen i kommunen.
Nämnas kan också att nu har alla i familjen Strandholm fått utmärkelsen Årets meste motionär i Korsnäs
kommun. Inger Blomqvist fick utmärkelsen 1986, Jessica
Strandholm 2007 och Alf Strandholm 2015. De visar på
ett genuint intresse för idrott i familjen.
Text och foto: Roger Lindholm

Prisutdelaren bankdirektör Jan-Erik Westerdahl och
årets motionär Alf Strandholm.

Idrottsstipendier
Sektionen delade även ut stipendier till idrottare som gjort
goda resultat under året 2015.

Tre friidrottare fick stipendium;
Felicia Åbacka FM silver medalj,
Nathalie Nystrand SFI guldmedalj
och Huy Hung Pham SFI guldmedalj.
Det fjärde stipendiet gick till orienteraren Viljam Grahn för FSOM silvermedaljen.
Text :Roger Lindholm
Foto: Jan-Erik Westerdahl

Årets idrottsstipendiater från vänster: Viljam Grahn, Nathalie Nystrand, Roger Lindholm idr.instr. och
Felicia Åbacka
Huy Hung Pham saknas på bilden
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Årets motionär

Alf Strandholm Årets
motionär i Korsnäs 2015

KORSNÄS
Nytt

Sportlovsprogram i Korsnäs
Fredag 26.2

Lördag 27.2

SPORTLOVSDISCO i Korsnäsgården för åk 5-7

BOXERCISE i Korsnäs skola kl. 14-15.
Ledare: Linda Rosbäck. Avgift: 5€. Om man hyr
handskar och/eller mitsar 6€ (deltagaravgift
och utrustning). Anmäl senast 26.2 till Linda på tel.
0440708781, helst via sms.

kl. 19-23 med Sky Disco/DJ Storm. Åk
5-7 från Malax är också inbjudna och
Malax ordnar gratis buss som kör
förbi Molpe. Kl. 18.50 kan Molpeborna stiga på vid busshållsplatsen.
Inträde 3€. Försäljning av trip, popcorn, godis mm. Ungdomsgruppen
ordnar också lekar. Arr: Korsnäs Fritid
i samarbete med Ungdomsgruppen.

Sportlovsprogram vid TINAS STALL kl.
13.00-15.00. Ponnyridning, tolkning efter häst, korvgrillning mm. Arr: Västkustryttarna.

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

uf&hf.

EN KANTELE PÅ RYMMARSTRÅT
(på svenska) kl.10.00 i biblioteket i Korsnäs
Stäni Steinbock berättar om
kantelen som instrument och
spelar sina egna låtar.
Berättar om Kalevala, hur Väinämöinen byggde en kantele
av gäddans käkben...
(Kalevaladagen sö 28.2).

Söndag 28.2

VOLLEYBOLLTURNERING vid kby skola från
kl.15.00 och framåt. Anmäl ditt byalag/blandlag eller
annat lag till Roger på idrottskansliet tel.044 200 0081
eller lindholm.roger@gmail.com senast 26.2.

MINI ENCOUNTER

LAN-party i Bygdegården 26-28.2. Vi öppnar evenemanget kl. 16.00 på fredag och stänger av strömmen kl.
12.00 på söndag. Inträde kostar 15€ och 5€ för de som
endast kommer och ser på. Håll koll på facebooksidan The
Encounter för information om var och när du kan anmäla
dig. Har du frågor kan du skicka mail till info@theencounter.nu eller ta kontakt med Kristoffer Nykopp. Detta är en
nykter tillställning.

ÖPPET HUS i Korsnäs uf kl. 18-21. Arr: Korsnäs uf&bf.
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26.2-6.3.2016
Måndag 29.2

Torsdag 3.3

SLALOMRESA till Parra i Teuva. Resan kostar 20€

SIMHALLSRESA till

i vilket ingår bussresa och liftkort. Hyra för slalomskidor,
blades eller snowboard kostar 15€. Glasögen 5€. Hjälm är
gratis. Avgifterna samlar vi upp i bussen. Resan är gemensam med Malax kommun.

Närpes simhall. Bussen avgår
från Andelsbanken i Molpe kl.
16.45, Korsnäs kommungård
17.00, Taklax skola 17.15 och
Harrström TB 17.25. Efter simningen åker vi till Pizzeria Casa
och äter pizza. Avgift: 3€ för
bussen + simavgift och pizza.

Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och eventuellt
pengar ifall du vill köpa något från kafeterian. Är man
yngre än 8 år bör man ha en förälder med. Resan är rökfri.
Anmäl dig senast 25.2 till roger.lindholm@korsnas.fi eller
044-2000081. Meddela namn, adress, telefonnummer,
födelsetid och om du vill hyra utrustning. De som hyr
meddelar också längd, vikt och skonummer.
Tidtabell:
Molpe vägskäl
9.50
Korsnäs kommungård
10.00
Taklax skola
10.15
Harrström TB
10.25
Parra
ca. 11.15
Vi startar hem från Parra kl. 16.30.
OBS! Avboka senast 48 h före avresa. Vid oanmäld frånvaro debiteras 10€. Arr: Korsnäs Fritid.

Tisdag 1.3

SAGOSTUND med Pia kl.13.00 i biblioteket i Korsnäs.
MULTIKULTURFORUM ordnar kl.18.00 ett
levande Alfapetspel för hela familjen på olika språk i biblioteket i Korsnäs.

Onsdag 2.3

Fredag 4.3

Hoppborgslandet HOPSIS kommer
till Korsnäs kby skola kl. 12-17. Flera olika
attraktioner för barn i åldrarna 3-12 år. Inträde:
8€/barn (gäller hela dagen). Kiosk med dricka mm. att
köpas.

ÖPPET HUS i Harrström uf kl. 18-22.

Lördag 5.3

BOXERCISE i Korsnäs skola kl. 14-15. Ledare Linda
Rosbäck. Avgift 5€. Om man hyr handskar och/eller
mitsar 6€ (deltagaravgift och utrustning). Anmäl senast
4.3 till Linda på tel. 0440708781, helst via sms.
PETALAXPILKEN

Scoutkåren och övriga intresserade deltar i Petalax
pilken. Avfärd kl. 8.45 från församlingshemmet i Korsnäs
till Öjna med buss. Om du inte har egen utrustning så
finns det möjlighet att låna av scoutkåren. Varma kläder
på! Anmälan till Sture 0500-662917 eller Jan-Ola 0503696011.

IF Fyren arrangerar en DISTRIKTSTÄVLING på
skidor vid Waterloo kl. 18.30. Mera info på: iffyren.fi
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På gång i Korsnäs
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På gång i

KORSNÄS

Träffpunkt Spiron informerar...
Verksamhet på Korsnäsgården varje fredag kl. 10-14
12.02

Vändags-kort/dikter

19.02

Sittgymnastik med Teija

26.02

Filmvisning – Mats Träskböle

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

Molpemästerskap i PIDRO
Molpe uf arrangerar årliga Molpemästerskapen i
pidron lördagen 20.2.2016 kl. 11.00 - 18.30.
Plats: Strand-Mölle, Sjövägen 271, 66210 Molpe
Man anmäler sig i 2-manna lag.
Pris: 10 €/lag
Anmäl ert lag till: Jonas Lindholm
(040-751 2958) eller Sebastian
Granqvist (050-349 0976) senast
12.2.2016!
Arr. Molpe ungdomsförening Enigheten rf / pidroutskott

Boka redan nu in datumet för vårens happening

GRILLFEST PÅ DALTONS 14.5.2016!
- God mat tillverkad av Mathantverkarna
- Lättsamt program
- Levande musik
Närmare information kommer under våren, håll utkik!

100-års historik
PS: Molpe uf:s nyutkomna 100års historik finns till
salu på Molpe Boden, Strand-Mölle, Andelsbankens kontor i Molpe, GROS bokhandel i Vasa samt
på Malax blomstercenter.

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. 23.2. t.o.m. tis. 26.4.2016.
OBS!!! Inte böcker, filmer och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 3638056
Baltikumvännerna r.f.
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Lånedagen – Lainan päivä
Måndagen den 8 februari firades som de
finländska bibliotekens PR-dag, Lånedagen-Lainan päivä, då Laina har namnsdag
enligt den finska almanackan. Årets tema
var Kulturerna möts på biblioteket.
I Korsnäs bibliotek visades ett teaterstycke med Lars
Huldéns dikter - Huldén fyllde 90 år på Runebergsdagen
5.2 - med skådespelarna Lasse Hjelt och Stefan Sturla
Sigurjonsson. Stefan har sammanställt Huldéns texter
till en kortpjäs.
Vi hörde musik och sång av Basim Al-Rubeii Fadel
med vänner, Carita Nyström läste egna dikter på engelska ur samlingen Interland. Till detta avnjöts kurdiskt
bröd med te. Konferencier Sofia Mitts-Björkblom, ordf.
BKFS.
Kvällen arrangerades av Korsnäs bibliotek i samarbete
med restaurang Stenbrytaren.

KORSNÄS
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Kalevala på rymmen
Fredagen den 26 februari besöker musikern mm
Stäni Steinbock, bosatt på Åland, biblioteket med
föreställningen Kalevala på rymmen.
Första föreställningen är kl. 10 i biblioteket, på
svenska och andra föreställningen på flyktingmottagningen kl. 13, på engelska.
Stäni berättar: ”Jag kommer och berättar om kantelen som instrument, och
sen lite om Kalevala. Sen
berättar jag om hur det gick
till när Väinämöinen byggde
en kantele av en jättegäddas
käkben och sjunger också
lite ur Kalevala om det här.
Sen övergår jag till att spela
mina egna kantelelåtar som
jag skrev när Folkmusikinstitutet i Kaustby efterlyste ny
musik för 5-strängad kantele.
Och så berättar jag lite om mina låtar samt spelar
(och i vissa fall sjunger) dem.

Sagostund med Pia tisdagen 1 mars kl. 13 i biblioteket.
Levande alfapet-spel för hela familjen och alla
språk 1 mars kl. 18 i biblioteket.
Ett evenemang inom Satakielikuukausi/Månaden
för 100 språk - ett nationellt projekt som Korsnäs
bibliotek&kultur med
föreningar deltar i via Multikultur. Kom och delta i
en lekfull tävling!
https://satakielikuukausi.wordpress.com/about/
manaden-for-hundra-sprak/

Sportlovstider
Biblioteket öppet som vanligt och även bokbussen kör, endast hållplatsen vid Taklax skola faller
bort under sportlovet.

Alla är välkomna till biblioteket! Föreställningens
längd 45 minuter. Fritt inträde.
Konserten förverkligas tack vare Kulturfondens
Kultur på bibban-stöd.

Skolbesök
Oscar och den
rosa tanten

Carola Sarén i en humoristisk och gripande
monolog på Internationella kvinnodagen 8.3.2016
kl. 19.00.
Oscar och den rosa tanten är ett ömsint möte
mellan 10-åringen Oscar och sjukhusvolontären,
f.d. brottaren Mamma-Rose, med Carola Sarén i
alla roller.
Teaterföreställningen hålls i Stenbrytaren/biblioteket. Biljetter 15 € säljs vid dörren från kl. 18.30.

Måndagen den 7 mars får Korsnäs skolor besök av
bokprataren, läsambassadören, biblioteksfunktionär Netta Möller-Salmela.
Hon kan inspirera barnen till läsning och får lyssnaren att upptäcka nya världar i böckerna! Netta är
mångfaldigt prisbelönt för sin verksamhet.
Biblioteket har bjudit in Netta, tillsammans med
grannkommunerna inom projektet Bokstafetten,
bibliotekens läsfrämjande verksamhet, som stöds
av RFV.

Fantomen på Operan
Fantomen på Operan, 2.4. på Nationaloperan i
Helsingfors är fullbokad. Väntelista. Kontakta biblioteket tel. 06-3479140
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Sportlovsprogram:

På gång
gång ii Korsnäs
Korsnäs
På
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MATMARKNAD

OBS!
Ny plats
Ny tid

LÖRDAG 20.2 KL. 12-15 VID GRUVAN

(Gruvvägen 32)

Ägg • Närproducerade grönsaker • Färsk fisk • Nya safter och bärnektar
Groop med "Glada knorren-grisarna" säljer alla delar av gris under
dagen, även rökt kött och korv.
NYTT!

NYTT!

Nytt: Vi öppnar vårt lilla bageri och säljer stenugnsbakade
pitabröd, knäckebröd, ljusa och mörka matbröd,
surdegsbröd och bakverk
Nytt: Vår pizzaugn är också i gång och
goda pizzor kan beställas och tas med hem
Arr. Mathantverk Korsnäs
Plats kan bokas för 10 € av
helena@mathantverk.fi eller
050-5910049

Företagarcafé | KORSNÄS
Korsnäs Företagare r.f bjuder på kaffe!

Cirkelträning för ungdomar i
Hälsosmedjan i Korsnäs!
Du
Du som
som går
går ii högstadiet
högstadiet eller
eller på
på andra
andra stadiet
stadiet är
är
välkommen
på
cirkelträning
onsdagar
välkommen på cirkelträning onsdagar kl.17.30kl.17.3018.30.
18.30. Ingen
Ingen förhandsanmälning
förhandsanmälning behövs.
behövs.
Vi
träffas
och
tränar
10
gånger
nu
på
Vi träffas och tränar 10 gånger nu på våren
våren med
med
undantag
av
sportlovsveckans
och
påskveckans
undantag av sportlovsveckans och påskveckans
onsdagar
onsdagar (2.3
(2.3 och
och 23.3).
23.3).
Ledare:
Jonna
Nordström
Ledare: Jonna Nordström
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I enlighet med Harald Anderséns önskan har Harald
Anderséns dödsbo till Korsnäs prästgårdsmuseum överlåtit det skrivbord som ursprungligen tillhört prosten
Walter Lampén.
Skrivbordet kom till familjen Anderséns ägo genom att
det efter Walter Lampéns död lämnats kvar på vinden i den
bostad där Lampén hade bott. Hans arvingar ville inte ha
skrivbordet, och när familjen Andersén flyttade in i densamma bostaden fanns skivbordet i deras vindskontor liksom
den kommod med marmorskiva som redan tidigare skänkts
till prästgårdsmuséet i Korsnäs på 1980-talet. Kommoden
finns för närvarande i biskopsrummet i Korsnäs prästgårdsmuseum.
Prosten Walter Lampén, var född 1862, prästvigd 1887
i Borgå dåvarande stift, var präst bl.a. i Säminge - Nyslott
1889-1893. Där fick han skrivbordet som avskedsgåva av
Säminge kommun, som av texten på bordet framgår. Efter
det kom han till Helsingfors där han blev kaplan i den odelade tvåspråkiga församlingen. När församlingen 1.5.1906
delades på språklig grund valde Walter Lampén att bli kaplan
i Sörnäs svenska församling, där han verkade från 1906 till
1952. Då hade kyrkans pensionslag kommit och han fick gå
i pension som 90-åring! Han levde ännu 8 år som pensionär.
Han var som präst synnerligen omtyckt, inte bara i den egna
församlingen utan i hela Helsingfors. Han var fullständigt
tvåspråkig och en levande legend. Efter hans död utgavs
en minnesbok ”Walter Lampén, människa och präst”, som
skildrar prostens livsgärning.
Styrelsen framför ett varmt tack till donatorerna!

Walter Lampéns vackra skrivbord finns i kyrkoherdens arbetsrum i Korsnäs Prästgårdsmuseum.

Hyr en stämningsfull lokal!
Prästgårdsmuseet, som erbjuder en stämningsfull
miljö, kan hyras för olika familjehögtider som vigslar, dop, födelsedagar och släktträffar. Välkomna
att ta kontakt till Anita Ismark per telefon 0505181949 eller per e-post anita.ismark@gmail.com
Styrelsen för Korsnäs prästgårdsmuseum

Aktuella kurser och föreläsningar i MI
Fotografering från grunden

Den sista skutan – Hoppet av Spithamn

Måndag 7.3-18.4 kl. 18.30-20.00 i Korsnäs skola
Kursledare: Jessica Lindgren
Kursavgift: 19 €, kursnummer: 119002
Har du en digital systemkamera och vill lära dig hur
du använder den på rätt sätt? Är du osäker på kamerans inställningar? Hur skapar du bilder med suddig
bakgrund? Kom då med på denna kurs och lär dig
från grunden om bländare, slutare, ISO och dess
samverkan. Under kursen varvas teori med praktiska
övningar.

Onsdag 30.3 kl. 18.30-20.15 i Kvarkens båtmuseum,
Malax
Föreläsare: Sten Westerholm
Kursavgift: 10 €, kursnummer 410208
Om en fraktsegelskutas brokiga öden: byggd i Estland 1925-26, såld till Finland och vidare till Sverige,
förfallen, återupptäckt, nybyggd, seglar igen under
estnisk flagg.

Lär dig göra egen tvål

Torsdag 31.3 kl. 18.30-20.00 i medborgarinstitutet i
Petalax
Föreläsare: Malin Knip
Kursavgift: 8 €, kursnummer 830212
Under kvällen kommer vi att fördjupa oss i vad HSP
(Highly Sensitive Persons) innebär och vilka utmaningar man kan ställas inför. Men också olika sätt att
förhålla sig till och hantera detta personlighetsdrag.
Föreläsningen passar alla som är intresserade av
ämnet.

Onsdag 9.3 kl. 18.00-20.00 i Molpe skola
Kursledare: Anita Storm
Kursavgift: 12 €, kursnummer 830218
Under denna workshop tillverkar vi egen tvål och
diskuterar dess mångsidiga användning – som ett
smart alternativ till starka specialrengöringsmedel.
Materialkostnader tillkommer ca 10 €.

HSP – Highly Sensitive Persons

Anmälan på www.malax.fi eller tfn 3470371.
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Prosten Walter Lampéns vackra skrivbord

Korsnäs församling
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Korsnäs församling
INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR
Följande evenemang är planerade:
Söndagen den 14 februari kl 12-14 lunch med
olika slags soppor och efterrätter i församlingshemmet. Försäljning av bakverk, GA-produkter
och sockor. Snabblotteri.
Gemenskapskväll söndagen den 6 mars kl 19
i Korsbäck byagård och söndagen den 10 april
kl 18 i Molpe bykyrka. Bl a Projektkören under
ledning av Deseré Granholm medverkar.
Sång- och musikkväll söndagen
den 12 mars kl 18 i församlingshemmet
med besök av gruppen Fiskarna från Larsmo med omnejd. Gruppen är ekumenisk och
består av ca femton män. De sjunger och
spelar olika instrument, t ex dragspel, gitarr,
synt, trumpet. Kaffeservering och lotteri med en
tavla av Erik Sepänaho som huvudvinst.

Fjolårets insamling för Gemensamt Ansvar (GA)
gav ett gott resultat i Korsnäs. Församlingen
placerade sig på tjugoandra plats av de femtio
bästa i hela landet. I Borgå stift kom Korsnäs på
femte plats med 3,01 euro/medlem (hela stiftet
0,93 euro/medlem). Ett stort TACK till alla som
bidrog på olika sätt.
Årets insamling inleddes den 7 februari och
pågår hela våren. I Kyrkpressen har ingått en
bilaga med utförlig information om insamlingen
som har som mål att motverka utslagningen av
unga i Finland och Uganda.
Insamlingen i Korsnäs kommer att liksom
tidigare år genomföras på olika sätt. Hemmen
kommer att besökas av yngre eller äldre med
insamlingslistor eller sparbössor, dvs i den
utsträckning församlingen lyckas få villiga som
ställer upp för ändamålet. Den som är intresserad att hjälpa till kan kontakta insamlingsledaren Ebba Carling, tfn 0444101825.

Församlingsresa till Estland
1-3 juli 2016

PLOCK UR FÖRSAMLINGENS ÖVRIGA
VERKSAMHET

Vi deltar i Estlandssvensk sångfest i Haapsalu,
gör utflykter i omgivningen och går i kyrkan
tillsammans med vår vänförsamling. Pris:
omkring 350 euro/person. För att kunna boka
bra logi behövs anmälan före slutet av mars
månad till Pastorskansliet, 044-4101800 eller
Guy 044-4101821.

Karasamling fredagen den 12 februari kl 19 i
församlingshemmet med besök av Joe Björkgren som berättar om Gideoniternas verksamhet och fredagen den 11 mars kl 19 med Johan
Eklöf som gäst.
Fredagscafé för kvinnor fredagen den 19
februari kl 18.30 med Annica Riddar som gäst.
Silvergruppen onsdagen den 17 februari kl 13
i församlingshemmet. Gunnel Cederberg berättar om hur det är att vara hörselskadad
och informerar om olika hjälpmedel. Onsdagen
den 2 mars blir det besök av Leif Österroos som
haft ”hela världen som arbetsfält” i 38 år.
Världsböndagen den 4 mars uppmärksammas med en ekumenisk samling i församlingshemmet kl 18.30. Representanter från grannförsamlingar medverkar i programmet.

Bild från sångfesten 2013. (Foto Annika Glader)
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Mån 15.2.
Första hjälpen
kl. 18.00 Församlingshemmet
Röda Korsets Första Hjälp kommer och tränar
Första Hjälp med oss. Inom- och utomhus.
Obligatorisk närvaro för årets scouter!
Trangia och stormlykta.
Fre 26.02.
Simhallsresa
kl. 17.00 Start från församlingsehmmet med
avfärd till simhallen i Kristinestad. OBS! Inga
simshorts! Pizza i Närpes efter simningen.
Scoutkåren betalar simningen och scouternas
pizza och dricka!
Lör 05.03.
Petalax Pilken
kl. 8.45 Avfärd från församlingshemmet till
Öjna med buss.
Vi deltar i Petalax Pilken. Scoutkåren betalar
deltagaravgiften samt ordnar med utrustningen. Varma kläder på!
Mån 07.03. Scoutsamling
kl. 18.00. Församlingshemmet. Program meddelas senare.

Sön 20.03. Familjegudstjänst och
SCOUTDUBBNING
kl. 10.30 Samling i församlingshemmet.
Lör-Sön 02-03.04 HAJK TILL HALSÖN
OCH SCOUTSTUGAN
Mera info senare.
Mån 11.04. Cykelorientering
kl. 18.00. Start vid församlingshemmet. Hjälm
på!
Mån 18.04.
kl. 18.00

Scoutavslutning!

Vecka 31
SOMMARHAJK
Info meddelas senare!
KOM ALLTID SCOUTKLÄDD VID ALLA
TRÄFFAR!
VID FRÅGOR RING STURE 0500-662917

Mån 14.03 Karta och kompass
kl. 18.00 Start från församlingshemmet. Vi åker
till Kåntin i Taklax och tränar karta och kompass. Obligatorisk närvaro för årets scouter!

Skidsäsongen inledd

Klubbtävlingar

Skidåkarna har inlett säsongen på Waterloo
med att tävla både i fri stil och klassisk stil, men
mera snö finns ännu på önskelistan.
Thommy Klemets skidade hem ett silver till föreningen i dm-tävlingarna i Nykarleby. Thommy
tävlar i klassen H-60 år, grattis !

Klubbtävlingar på skidor ordnas onsdagar
kl.18.30 (anmälningar kl 18-18.15) vid Waterloo:
17.2 klassisk stil
24.2 fri stil, klubbmästerskap
2.3 fri stil, distriktstävling
9.3 klassisk stil
16.3 fri stil
23.3 klassisk stil
30.3 fri stil

FSSM i Skidskytte
Skidskyttesektionen meddelar att om vintern
håller i sig så arrangeras FSSM i skidskytte på
Waterloo lö-sö 20-21.2.2016. Mera info om tävlingarna kommer på hemsidan, iffyren.fi
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Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2016
Lek och plask

Simkurser

För barn i åldern 3-5 år tillsammans med förälder
eller annan vuxen.
I Molpe 11.7–15.7 kl. 13.30–14.30
I Harrström 11.7–15.7 kl. 13.00–14.00

Simkurserna riktar sig till barn födda 2010 eller
tidigare.

27.6 – 8.7 vid Molpe simstrand

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

11.7 – 22.7 vid Harrström simstrand

Barn från Taklax och Harrström kl.10.00 – 12.30

Ovanstående datum samt klockslag är preliminära och ändringar kan ske.
Se nästa nummer av Korsnäs nytt för mer information.

Motionskampanj våren 2016
Folkhälsan erbjuder två motionskampanjer under året. Vårens kampanj är en tre månader lång traditionell motionskampanj och den är öppen för alla. Motionskampanjen för våren 2016 går under namnet
motionera dig till södern.

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

MOTIONSkampanj

Returnera kortet till:
Folkhälsan
Slottsgatan 10, 20100 Åbo
Tfn 02 278 6215
Fax 02 231 2438

Namn:
Adress:

Bland de kort som returnerats
före 15 maj utlottas en resecheck
på 600 € till Resebyrån Forte.

Tfn:
E-post:
Jag vill bli medlem i Folkhälsan

Dag

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tot.

Febr
Mars
April
Poäng totalt:

Anvisningar: Fyll i dina poäng dagligen. Räkna ihop
varje månads totala antal poäng i kolumnen tot.
Då kampanjen är slut returnera kortet till Folkhälsan.
Kort med minst 50 poäng deltar i utlottningen.
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Följande prestation ger EN poäng:
30 min promenad, cykling, joggning, gymnastik,
simning, skidåkning, snöskottning, stavgång,
trädgårdsarbete o.s.v. Kom ihåg att tänja!

VASEK

Bild: Mikko Lehtimäki
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Starta med Startia!
Öppna infokvällar i april och maj
– På plats finns också Startias samarbetspartner
och de berättar bland annat om startpeng,
finansieringsmöjligheter, försäkringar och bokföring,
fortsätter Virkama.

Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia arrangerar
öppna informationskvällar under våren 2016.
Målgruppen är alla som planerar att bli företagare.
Infokvällarna hålls i VASEKs lokaler på Nedre torget i
Vasa kl. 18–20 och kaffe serveras från kl. 17.30.

– Det är bra att komma ihåg att man kan bli företagare
också genom att köpa ett företag, påminner Virkama.

– Vi tror på att det finns ett stort behov för
informationstillfällen och därför beslöt vi att ordna
infon, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

– För att få veta vilka slags företag som söker nya
ägare i våra närområden, gå in på Företagsbörsen för
Österbotten eller kontakta VASEKs företagsrådgivare.

– Åhöraren behöver inte ha en färdig affärsidé eller
färdiga planer utan alla som är intresserade av att bli
företagare är välkomna.

Anmälan till infokvällar sker per telefon 317 7600 eller
per e-post till info@vasek.fi. 15 första anmälda per
kväll ryms med.

På våren 2016 arrangerades de första
informationskvällarna i slutet av januari och i början
av februari. De nästa infokvällarna arrangeras tisdagen
den 3 maj på svenska, medan den 5 april är språket
finska.

Närmare uppgifter
Tommi Virkama, Startias direktör
+358 400 919 361
tommi.virkama@vasek.fi

Under infokvällarna berättar Startias företagsrådgivare
vad man ska tänka på när man startar eget företag.

Företagsbörsen i Österbotten
http://www.pohjanmaanyritysporssi.fi/sv/
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Korsnäs kommun
Korsnäs kommun

Sommarpraktikanter
Korsnäs kommun anställer två sommarpraktikanter
under sommaren 2016, en till barndagvården och en
till äldreomsorgen.

Barndagvården i Korsnäs kommun lediganslår

Ett vikariat som barnskötare
på Kottebo daghem, 45,75 % av heltid, för tiden 7.3 –
3.6.2016. Arbetstid 7 h/dag to – fre / ons – fre.
Behörighetskrav; Barnskötare/närvårdare med inriktning barn och unga. Lön enligt AKTA.

Praktikanterna ska fylla 16 år under året. Anställningen
är fyra veckor och arbetstiden är 5 h/dag. Avlöning
enligt AKTA; 50 % av den grundlön som betalas för
arbetet enligt tjänste- och kollektivavtalet eller 868,64
€/mån, 5,33 €/h.

Ansökan med betyg och intyg inlämnas senast tisdag
23.2.2016 kl. 15.00 till Bildningsnämnden i Korsnäs,
Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS. Märk kuvertet
”Barndagvård”.

Närmare uppgifter fås av;
Äldreomsorgsledare Johanna Björkman, tfn 06
3479149
Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 3479146

Den som väljs bör uppvisa utdrag över utredning om
brottslig bakgrund ur straffregistret.
På frågor svarar barnträdgårdslärare Carina Mannfolk,
Tel: 050-3775816, epost: carina.mannfolk@korsnas.fi

Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 28.2.2016
och riktas till: Korsnäs kommun/Socialkansliet,
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. söker

Korsnäs kommun

SIMLÄRARE
och

Skolgångbiträden

LEKLEDARE

behövs till Molpe och Taklax skola under tiden 22.2 4.6.2016.

till sommarens simkurser samt lek & plask
i Molpe och Harrström

Förfrågningar rektor Jan-Henrik Häggdahl, 050-5272
764 eller bildningsdirektör Agneta Martin 050-4626
099.

Simkurserna ordnas följande datum: Molpe 27.6–8.7 Harrström 11.7–22.7

Ansökningar sänds till agneta.martin@malax.fi senast
onsdag 17.2.2016 kl. 16.00

Ansökan jämte meritförteckning bör vara styrelsen tillhanda
senast den 29 februari 2016. Ansökningarna returneras
inte. Ange vilken arbetsuppgift du söker i första hand.

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

Ansökan sänds till:
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Alexandra Nylund
Stenlundsvägen 113
66210 Molpe
På eventuella förfrågningar svarar
ordförande Alexandra Nylund
tel. 0505272214 (kvällstid)

Korsnäs kommun
Sommarvikarier
Äldreomsorgen i Korsnäs Kommun söker sommarvikarier. Meddela ditt intresse senast 29.2.2016 till;
Äldreomsorgsledare Johanna Björkman, tfn 06
3479149 / 050 5529 621 eller johanna.bjorkman@
korsnas.fi
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Sammanträden
KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

ÅRSMÖTE
på Stenbrytaren i Korsnäs söndag 21.2.2016 kl 14.
Stadgeenliga ärenden. Gäst är verksamhetsledare
Patrick Ragnäs. Välkomna!
Styrelsen

Molpe UF håller årsmöte söndagen den
28 februari vid Fia' s Inn kl. 14:00
- Stadgeenliga ärenden
- Kaffe med dopp

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen för Molpe UF
Korsnäs Hembygdsförening r.f håller

ÅRSMÖTE
torsdag 10.03.2016 kl.19.00 på Korsnäsgården.
Stadgeenliga ärenden och servering.
Vi visar filmen om Korsnäströjan på storbild för
första gången. Välkomna!
					Styrelsen

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
bjuder in allmänheten till
Årsmöte vid Molpe skola
17.3.2016 kl. 18.00
Stadgeenliga ärenden
Kaffeservering
Välkommen!

Lördags och söndagsluncher
kl. 12 - 15
T.ex.

Vändagen söndagen den 14 februari

Nötnoisetter i rödvinssås och färsk gräddad
pitabröd med kebab och vitlökssås
Vändagen firar vi med efterrätt åt alla kunder

Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f. kallar till

ÅRSMÖTE

eller

Torsdag 31.3.2016 kl. 19.00 i Korsnäs Andelsbanks
klubblokal.
Stadgeenliga ärenden.
Vi berättar om föreningens verksamhet och planer.
Kaffeservering.
Alla hjärtligt välkomna!
Korsnäs 11.2.2016
Styrelsen

Lördag den 20 februari

Stekt sik med räkor och hollandaisesås och
vårrullar med glasnudlar och såser

www.stenbrytaren.fi
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Swing på Mölle 12.3 !
Swinglunch kl 13-15
Levande musik med The Good Old Boys
Meny finns på www.strand-molle.fi

Rock på Mölle 12.3!
Pubkväll med The Good Old Boys, som rockar loss!

Välkommen!

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

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

Loppisresa till Jakobstad
12.3.2016................ 35 €
Stormskärs Maja
18.3–19.3.2016 ..........178 €
Umeå weekend (IKEA)

BYGGER NI NYTT ELLER RENOVERAR ?
KOM OCH BEKANTA ER MED OSS
STORT URVAL AV KÖKSLUCKOR
Många nya modeller!

9.4-10.4.2016 .............185 €
Öl & Whiskeyfestival
31.3-4.4.2016…....289 €
Black Sabbath i H:fors
7.7-8.7.2016 ..........225 €

Lasse Stefanz
på Norrvalla 2.4.2016
Buss via Strandvägen Boka din plats till
bussen!

Besök vår hemsida www.nygardssnickeri.fi
Vi finns även på facebook
www.facebook.com/NygardsSnickeri/
tel.0500-361710 050-5700695
e-post t.nygardsnickeri@netikka.fi

Info och bokningar:

NYGÅRDS SNICKERI

www.buswester.fi • tel. 044 - 3234940

Nybyvägen 168, 64610 Övermark
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Uusi vuosi Korsnäsissa!

Uusi vuosi alkoi omalta osaltani sellaisen potenssin flunssalla, jota en ole kokenut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kuumeessa maatessa lähettää mielellään lämpimän ajatuksen niille, jotka ovat tutkineet ja kehittäneet sekä Buranaa, Panadolia että Mustanparran
tippoja yskänlääkettä. Voin iloisesti myöntää, että olen syönyt kaikkia lajeja vaihtelevissa
määrissä saadakseni helpotusta. Uusi vuosi on siksi alkanut vähän varovaisesti mutta
lisäämme vauhtia kaiken aikaa. Joskus voi olla hyödyksi ottaa käyttöön korkeampi vaihde.
Kaikkien kuntien agendalla vuoden
alussa on ollut lausunnon antaminen
ministeriölle suunnitellusta sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksesta. Kyseessä on ensimmäinen askel tällä tiellä,
koska hallitus on laatinut suuntaviivat
sille miten monta aluetta maassa saa
olla. Korsnäs on lausunnossaan ottanut
kantaa Pohjanmaan maakunnan, sairaanhoitopiirin ja sen päivystystoiminnan
mutta myös Kårkullan toiminnan puolesta. Lausunnon läpikulkeva teema on
huoli siitä, että uudistuksen jälkeenkin
voidaan saada palvelut omalla äidinkielellä lähiympäristössämme.
Lausuntomenettelyn rinnalla on myös
poliittisia neuvotteluja käyty maakunnassamme.
Pohjanmaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausryhmä
on kokoontunut ja
järjestäytynyt.
Puheenjohtajaksi
valittiin Hasse
Frantz Vaasasta
ja varapuheenjohtajiksi
Mikaela
Björklund,

Michael Luther ja Raija Kujanpää.
Hallituksen puheenjohtaja Sven-Erik
Bernas edustaa Korsnäsia ryhmässä.
Poliittisen ohjausryhmän tarkoituksena on aloittaa suunnittelu siitä miten
uudistusta voidaan toteuttaa Pohjanmaalla. Keskusteluissa huomaa selvästi, että vallitsee suuri yksimielisyys
siitä, että halutaan vaalia tämän päivän
sosiaali- ja terveydenhuollon hyvää
palvelua maakunnassamme. Kaupungin- ja kunnanjohtajat toimivat
poliittisen ryhmän valmisteluryhmänä
ja sen vetäjänä toimii Gun Kaptens
Luodosta. Maaliskuun alussa esitetään
ensimmäiset alustavat mallit maakunnan poliitikoille.
Kotirintamalla Buketten:n suunnitteluryhmällä on ollut ensimmäinen suunnittelukokouksensa. Koska
ajatuksena on, että vanha rakennus
puretaan ja uusi rakennetaan samalle
paikalle, joudumme miettimään, että
kaikki käytännön yksityiskohdat voidaan ratkaista ennen kuin ryhdytään
toimeen. Ensimmäisessä vaiheessa
mietittiin miten varmistetaan, että
ympärillä olevat rakennukset saavat
lämpöä vaikka puramme rakennuksen,
jossa pannuhuone sijaitsee. Päätökseksi tuli, ettei pannuhuoneeseen kosketa.
Kirjaston kunnostustyöt jatkuvat
suunnitelmien mukaisesti ja koska
rakennus on niin keskeisellä paikalla
kunnantalon vieressä, ainakin minä
olen aitiopaikalla töiden seuraamista
ajatellen. Vanhaa Stenbrytaria peruskorjataan myös ja kunnostetaan
vuoden aikana, yritysehdotuksia on
myös tullut jo, joten ideoista ei ole
puute sillä puolella.

32

Uusin koulumme on aloittanut toimintansa Korsnäsin kurssikeskuksen
rakennuksessa. Ajattelen tietenkin valmistavaa opetusta turvapaikanhakijoiden lapsille, jotka ovat majoittuneina
Korsnäsin Punaisen Ristin yksikössä.
On inspiroivaa kuulla, että on lapsia,
jotka eivät tyydy koulussa annettavaan
ruotsinkielen opetukseen vaan, että
seuraavat samanaikaisesti vanhempiensa suomen kielen opetusta. Uskon,
että meillä on pieni kultakaivos, joka
on piilossa inhimillisten voimavarojen
muodossa näissä uusissa ihmisissä,
jotka ovat hakeutuneet kylmään ja
pimeään maahamme ja toivon todella,
että viihtyvät meillä ja voivat kokea
turvaa lähiyhteiskunnassamme. Mikäli
olen ymmärtänyt asian oikein voivat
he aloittaa työskentelyn kolmen kuukauden oleskelun jälkeen maassa ja
silloin on kyseessä vuoden työllistävä
toiminta täällä vuoden aikana. Mikäli
kaikki menee hyvin, näemme ehkä
joitakin pieniä yrityksiä matkallamme
kohti valoisia aikoja.
Mikäli haluamme lisää valoa
oloomme voimme käydä seudumme
revyissä. Itse olen monen vuoden
aikana ilolla katsonut sekä Årvasin että
Vöyrin revyitä ja laskeuduakseni pehmeästi Korsnäsiin aloitan varovaisesti
revyillä Vöyrillä ja Korsnäsin seudulla. Olen kuullut huhuja ja toivon,
niiden pitävän paikkansa ja voin käydä
revyytä katsomassa Taklax:ssa vielä
kevään aikana!

Christina Båssar

kunnanjohtaja
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Lausunto sosiaali- ja
terveysuudistuksesta
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on viitoittanut suuntaviivat sosiaali- ja terveydenhuollon
rahoituksen uusimiselle ja itsehallintoalueiden
määrästä sekä aluejaosta. Tämän mukaisesti
pyydetään kuntien lausuntoja. Kuntien tulee
ottaa kantaa mm mihin itsehallintoalueeseen,
jota perustetaan maakunnan näkökulmasta,
kunta katsoo kuuluvansa.

Korsnäsin kunta tukee itsehallintoaluetta, joka vastaa
tämän päivän Vaasan sairaanhoitopiiriä. Yksinkertaisin
ja nopein malli toteuttaa uudistus on sellainen, että hyödynnetään nykyisiä rakenteita ja hallintoa, pääasiassa
nykyisiä sairaanhoitopiirejä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisintegroinnin hyödyn saavuttaa nopeimmin
ennestään etabloidussa sairaanhoitopiirissä. Muut mallit
vievät enemmän aikaa ja kokonaan uuden hallintorakenteen rakentaminen on myös kallis ratkaisu.
Kunnan asukkaat saavat todennäköisimmin suurimman
osan erikoissairaanhoidostaan Vaasan keskussairaalasta.
Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon, jotka edustavat selvää lähipalvelua, ollessa kysymyksessä, palvelut
on järjestettävä mahdollisimman suurella itsehallinnolla
asukkaita ajatellen.
Vaasan keskussairaalalla tulee myös jatkossa olla kattava ympäri vuorokauden kattava päivystys ja synnytysosastonsa. Vaasan keskussairaala on Suomen ainoa selvästi
kaksikielinen sairaala ja tuottaa hoitoa melkein 90 000
ruotsinkieliselle henkilölle. Niillä tulee myös tulevaisuudessa olla oikeus palveluihin omalla äidinkielellään.
Kaksikielisen Vaasan keskussairaalan henkilökunnalla on
myös suuri kokemus kulttuurien moninaisuudesta. Siksi
hallintouudistuksen yhteydessä ei tule leikata tai vähentää Vaasan keskussairaalan toimintaa, vaan tukea ja edelleen kehittää sitä.

Pohjanmaan maakunnan puolesta
Itsehallintoalueiden ollessa kysymyksessä Korsnäsin
kunta tukee nykyistä Pohjanmaan maakuntaa vastaavaa aluetta.
Koska aluekehitystehtävät liitetään itsehallintoalueeseen
muodostaa maakuntajako toimivan lähtökohdan. Itsehallintoalueiden tulee, toiminnallisten aspektien lisäksi, huomioida myös kulttuurilliset ja kielelliset ominaispiirteet, tästä
on olemassa kansainväliset käytänteet ja hyvät esikuvat.
Maakunta muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden toiminnallisessa ja taloudellisessa merkityksessä sekä
alueen kaavoituksen kannalta. On myös tärkeätä säilyttää
etabloituja yhteistyömuotoja elinkeino- ja työvoimasekto-

reilla tulevilla itsehallintoalueilla. Pohjanmaan kokoinen
alue luo optimaaliset edellytykset sille, että kielelliset oikeudet turvataan samanarvoisina kaikille asukkaille.
Luonnollista on, että kunta myös tulevaisuudessa vastaa
lähihoidosta, esim. vanhusten hoidosta, oppilashuollosta ja
sosiaalityöstä.

Ruotsin kieli on turvattava
Kunta nostaa esiin myös kielen tärkeänä tekijänä aluejaossa. Kielellisiä seurausarvostuksia on tehtävä valmistelussa. Aluejaot, jotka parhaimmin turvaavat ruotsinkieliset
palvelut, on valittava. Suomessa on oltava ainakin yksi alue,
jossa on ruotsinkielinen enemmistö, että myös pitkällä
tähtäyksellä voidaan taata kielelliset oikeudet ja toimiva
kaksikielinen hallinto. Pohjanmaalla voi olla erityinen kan-

sallinen vastuu ruotsinkielisistä palveluista.

Pakolaisten vastaanottokeskuksen ja kuntapaikkojen
perustaminen
ELY –keskus on joulukuussa 2015 lähettänyt
kysymyksen kunnille siitä voidaanko perustaa
pakolaisten vastaanottokeskuksia tai myöntää
kuntapaikkoja niille pakolaisille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan.

Tulevina vuosina tullaan tarvitsemaan huomattavasti
enemmän kuntapaikkoja kuin aikaisemmin turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan. Kuntapaikkoja
tarvitaan myös kiintiöpakolaisille.
Pohjanmaan ELY –keskus on pyytänyt alueellaan olevia
kuntia harkitsemaan mahdollisuutta perustaa pakolaisten
vastaanottokeskus. Kunnat voivat hoitaa toiminnan itse tai
sitä voivat hoitaa muut toimijat.
Valtuusto vastasi 14.12.2015, että Korsnäsin kunnassa
jo on avattu Punaisen Ristin ohjauksessa oleva pakolaisten
vastaanottokeskus, jonka kapasiteetti on noin 160 turvapaikanhakijaa. Kunnalla ei ole kapasiteettia tai tilaa useammille vastaanottokeskuksille.
Myös ELY –keskus on pyytänyt kuntia harkitsemaan kuntapaikkojen myöntämistä turvapaikanhakijoille, jotka ovat
saaneet oleskeluluvan ja/tai kiintiöpakolaisille.
Valtuusto vastasi 14.12.2015, että Korsnäsin kunta kokoonsa perusteella voi tarjota ainoastaan rajoitetun määrän
kuntapaikkoja turvapaikan hakijoille. Lukumäärää rajoittaa asuntojen tarjonta ja nykyisten perusopetuksen ja lasten
päivähoidon nykyisten tilojen tarjonta.
Kunta päättä myöntää 20 - 25 kuntapaikkaa pakolaisille
vuonna 2016, ensisijaisesti niille, joille on myönnetty oleskelulupa Korsnäsin Punaisen Ristin yksiköstä.
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Lastentarhanopettaja
Johanna Söderling palkattiin 1.8.2014 lastentarhanopettajaksi ensisijaisesti Kottebon päiväkotiin, Lillkotten:n
osastolle. Tointa hoitaa 50 %:sti erikoislastentarhanopettaja ja 50 %:sti Johanna Söderling. Lastentarhanopettajan
kokopäivätoimisen tehtävän tarve on jatkuva osastolla.
Sivistyslautakunta päätti 8.12.2015, että Johanna Söderling palkataan toistaiseksi lastentarhanopettajaksi Korsnäsin kuntaan, lasten päivähoitoon 50 % kokonaistyöajasta
1.1.2016 lähtien.

Keittiö-/siivousapulainen
Oasis Kabrehla palkattiin keittiö-/siivousapulaiseksi
Moikipään päiväkotiin 1.1.2015-31.07.2015 mahdollisuudella jatkoon. Palkatun toimen tarve on jatkuva ja Kabrehla
on erittäin sopiva tehtävään.
Sivistyslautakunta päätti 8.12.2015 toistaiseksi palkata
Oasis Kabrehla keittiö-/siivousapulaiseksi 65,36 % kokonaistoimesta 1.1.2016 lähtien.

Tila iltapäivätoiminnalle
Moikipäässä
Lasten määrä, jotka osallistuvat iltapäivätoimintaan Moikipäässä, lisääntyy jatkuvasti.
Syksyllä 2015 on 17 lasta sisäänkirjoitettuna. Tila
on ahdas ja uusia ratkaisuja on etsittävä.

Tekninen osasto ilmoitti marraskuussa, että asunto
Moikipään koulussa on vapaana. Kunnanhallitus päätti
30.11.2015, että selvitetään arvio kunnostuskustannusten
osalta ennen kuin lopullisia päätöksiä tehdään iltapäivätoiminnasta ja koulun mahdollisuuksista käyttää tiloja.
Teknisen osaston mukaan asuntoa on korjattava noin
60 000 eurolla riippumatta siitä kuka sitä tulee käyttämään
tulevaisuudessa.
Sivistyslautakunta ehdotti 8.12.2015, että iltapäivätoiminnalle ja koululle annetaan mahdollisuus käyttää kyseistä huoneistoa. Vuoden 2016 investointibudjettiin esitetään
60 000 euron summa korjausta varten.

Terveyskeskuksen kunnostustyöt
Terveyskeskuksen kunnostus etenee aikasuunnitelman mukaisesti ja 22.2 akuutti- ja kuntoutusosasto muuttaa vastaremontoituihin tiloihin.

29.2 aloitetaan lääkärivastaanoton, laboratorion ja vaihteen muutto Westerhemmetin tiloihin (samat tilat, jossa
akuutti- ja kuntoutusosasto on toiminut).
Röntgen saa uudet tilat ja sisäänkäynti tapahtuu akuutti- ja
kuntoutusosaston kautta niin kauan kuin lääkärivastaanoton
kunnostus jatkuu (ainoastaan ajanvarauksella maanantaisin
ja torstaisin).
Suun terveydenhuolto ja neuvola jatkuu kuten aikaisemmin omissa tiloissaan.
Toivomme, että asiakkaat ymmärtävät kunnostuksen
aiheuttamat häiriöt.
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Korsnäsin kunnan
metsätaloussuunnitelma
Johan Nynäs metsänhoitoyhdistys Pohjanmaalta on laatinut Korsnäsin kunnan metsänhoitosuunnitelman vuosille 2015-2024.

Suunnitelma jakautuu viiteen osaan:
• Perustiedot metsästä
• Hakkuut
• Metsänhoitotyöt
• Kuviotiedot ja erikoispiirteet
• Puun hankintatulot ja metsänhoitotehtävät
Metsänhoitosuunnitelman tavoitteena on kestävä puuntuotto ja tasaiset puuntulot. Maastossa on rekisteröity tiedot
maanlaadusta, kannasta, hakkuusta ja metsänhoitotarpeesta
sekä luonnonsuojelusta. Ilmakuvia on käytetty apuna kuvion
jaossa. Metsänhoitosuunnitelma sisältää hakkuumahdollisuuksia ja metsänhoitotarve lähivuosille. Ehdotukset eivät
ole sitovia mutta toimivat tukena päätöksenteossa.
Kunnan metsäala koostuu 157,6 ha metsämaata, 1,7 ha
kitumaata ja 1,5 ha joutomaata, yhteensä 160,8 ha. Metsämaa on 76%:sti terve, 20 %:sti melko kuiva ja 3%:sti
lehtomainen. Metsän laatu on 97 %:sti kehityskelpoinen.
Puustosta 12 % on hirsiä ja 88% kuitupuuta. Enimmäkseen
puusto koostuu männystä ja koivusta. Kuusikko muodostaa
noin puolet männiköstä.
Suunnitelmassa on laskettu kasvun olevan 3,9 m3/ha/
vuosi ja hakkuun olevan 4 m3/ha/vuosi, mikä tarkoittaa,
että metsikkö pienenisi jonkun verran vuoteen 2024 saakka.
Hakkuut olisivat yhteensä 6228 m3 kymmenessä vuodessa
ja kantohintatulot nousisivat suunnitelman mukaan 139.484
euroon. Metsänhakkuusta johtuvat kunnossapitotyön kustannukset arvioidaan 17.206 euroon. Tähän lisätään metsänhoitotyön kustannukset, joita lasketaan yhteensä 26.771
euroon.

Poikel:n tuulivoimapuiston
osayleiskaava
Poikel:n tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävänä 30.6-30.7.2015 välisenä
aikana. Yhteensä saapui 10 huomautusta ja 11
lausuntoa.

Konsultin vastineessa ehdotetaan, että pohjoisin tuulivoimala kaava-alueella poistetaan jatkosuunnittelusta,
seuraavaa voimalaa tarkistetaan 250 metriä kaakkoon ja eteläisin voimala tarkistetaan noin 250 metriä etelään. Tarkistus
aiheuttaa suuremman etäisyyden olemassa olevaan turkistalouteen kaava-alueen pohjoispuolella sekä takaa elinkeinon
laajennusmahdollisuuksia. Tarkistusten jälkeen etäisyys
lähimmästä voimalasta kiinteistöön on 1 250 metriä ja etäisyys olemassa oleviin tarharakennuksiin on 1 450 metriä.
Tarkistuksilla lisätään etäisyyttä lähellä asuviin kunnan keskustassa ja Korsbäck.:ssa
Etäisyys tuulivoimapuistosta Vadbacken:n asuntoon tuulivoimapuiston koillispuolella on 1 300 metriä, lähimpään
asuntoon Inderfjärden:ssa on 1 360 metriä, lähimpään
asuntoon Korsbäck:ssa 1 310 metriä ja lähimpään asuntoon
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tuulivoimapuiston eteläpuolella Brännback:iin 1 160 metriä.
Melun muovailujen mukaan ulkomelu on enimmillään 33,5
dB(A) laskentapisteessä D. Valtioneuvoston asetuksen
mukaan sovelletaan ohjearvoa 40 dB(A) kaikkeen asutukseen, pysyvään ja vapaa-ajan.
Tekninen lautakunta päätti 1.12.2015 äänestyksen jälkeen
Max Nygrundin ehdotuksesta, että Poikel:n tuulivoimapuiston kaavaehdotusta muutetaan konsultin vastineiden mukaisesti ja mitään uutta kaavaehdotusta ei aseteta nähtäväksi.
Kaavaehdotus etenee kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle vahvistamista varten.

Maan osto 			
Korsnäsin kirkonkylässä
Tilat Mattfolk 13:63 ja Mattfolk 5:83 on tarjottu myytäviksi. Korsnäsin kunta omistaa tilan
urheilukentällä, joka rajautuu osaan yllä mainittuja tiloja. Lisäksi osa tiloista rajautuu tilaan
Mann RNo 5:77, jota hallinnoi Korsnäsin kunta.
Tilalla 13:63 on omakotitalo ja pieni halli. Nämä
rakennukset ovat huonossa kunnossa.

Kunnanhallitus ehdotti 7.12.2015 valtuustolle, että maanosto hyväksytään teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti ja pannaan toimeen vuoden 2016 aikana budjetoitujen
määrärahojen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015 kunnanhallituksen
ehdotuksen mukaisesti.

Maan osto Moikipäässä
Korsnäsin kunta omistaa tilan Blänkfyren Rno
6:19 (5980 m2) Moikipään kylän keskustassa.

Kiinteistö on kiilan muotoinen, minkä vuoksi se on osittain vaikeasti suunniteltava esim. rivitalorakentamista
varten tulevaisuudessa. Siksi on neuvotteluja käyty naapurikiinteistön Skog Rno 6:11 omistajan kanssa siitä, että kunta
on mahdollisesti kiinnostunut ostamaan osan siitä. Ostamalla noin 4330 m2 suuruisen osan kunta saisi yhtenäisen
maa-alueen esim. rivitalorakentamista varten tulevaisuudessa Moikipään kylän keskustassa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2015, että osa noin 4
330 m2 suuresta tilasta Skog Rno 6:11 Moikipään kylässä
ostetaan. Ostoa varten siirretään 17.320 euroa vesi- ja viemärimäärärahoista maanoston määrärahaksi.

Kiinteistö 				
Harrström:ssa myytävänä
Korsnäsin kunta omistaa 18000 m2 suuruisen
kiinteistön Kvist Rno 11:4 Harrström:n kylässä,
jota kutsutaan myös Harrström:n ulkoilualueeksi. Ajankohtaisella alueella on vanha asuintalo
ja ulkorakennus, jota enää ei käytetä.

Alue sisältyy Harrström:n osayleiskaavaan ja merkintä
on RAO (vapaa-ajan asuntojen/pysyvien asuntojen alue) ja
merkintä V (virkistysalue). Etäisyys rantaan tilalla olevasta

talosta on noin 150 m. Kunnalla ei ole enää käyttöä mainitulle kiinteistölle.
Tekninen lautakunta on 14.10.2015 ehdottanut, että kiinteistöä voidaan tarjota myytäväksi.
Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015, että tila Kvist Rno
11:4 (18000 m2) Harrström:n kylässä voidaan tarjota myytäväksi.

Lillmaarsvägen:n ja
Lillvägen:n perusparannus
Lillmaarsvägen ja Lillvägen peruskorjataan.
Tarjouspyyntö on laadittu ja lähetetty yhdeksälle maanrakennusurakoitsijalle. Käytettävissä
olevan ajan puitteissa saapui kuntaan kolme tarjousta.

Talousarviossa on 50 000 euroa hanketta varten. Kunnan
hallintosäännön mukaan teknisellä päälliköllä on oikeus
päättää urakkasopimuksista, joidenka arvo ei ylitä 50 000
euroa.
Tekninen päällikkö on 16.11.2015 päättänyt hyväksyä
Destia Oy:n Lillmaarsvägen:n ja Lillvägen:n perusparannuksen urakoitsijaksi hintaan 44 868 euroa alv 0%. Destia
Oy oli antanut edullisimman tarjouksen.

Vuoden 2016 				
toiminta-avustukset
Määrärahat tarkoitettu yhdistysten ja organisaatioiden toiminta-avustuksiksi on huomioitu
eri kustannuspaikoilla kunnan talousarviossa.
Kunnanvaltuusto myönsi vuoden 2016 toiminta-avustukset kokouksessaan 14.12.2015.
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
5300,00
Österbottens Fiskarförbund r.f.
1500,00
(kalanistutusta varten max 50 %, max 500 €/kylä)
Korsnäs Företagare r.f.
1500,00
(edellyttäen, että Korsnäs Företagare r.f. hoitaa Vuoden
Yrityksen palkinnonjaon)
Korsnäsnejdens pälsfarmarförening r.f.
500,00
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f.
150,00
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
1500,00
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H
2000,00
Svenska Finlands Folkting
232,00

Vuoden yritys Korsnäsissa
2015 – Kents Elservice
Korsnäsin vuoden yritys 2015 on Kents Elservice.

Korsnäsin vuoden yrittäjä on ollut alalleen uskollinen
koko elämänsä aikana. Kent Nykamb yrityksestä Kents
Elservice on tehnyt sähköasennuksia vuodesta 1977, jolloin
hän aloitti palkattuna sähköasentajana.
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KORSNÄSIN TERVEYSTALON
UUDET PUHELINNUMEROT
Maalahden kunta vaihtaa puhelinjärjestelmää
keskiviikkona 10.2.2016 klo 10.00 ja tästä syystä
kaikki Korsnäsin terveystalon puhelinnumerot
muuttuvat.

Korsnäsin terveystalon puhelinnumerot 10.2
klo 10 lähtien:
Sairaanhoidon vastaanotto,
ajanvaraus klo 8-9
Lääkärin vastaanotto, maanantaisin
Seniorivastaanotto, tiistaisin
Suun terveydenhuolto,
ajanvaraus klo 10-12
Lastenneuvola arkipäivisin klo 12-12.30
Äitiys- ja ehkäisyneuvola
arkipäivisin klo 12-12.30

040 650 8034
040 650 8032
040 650 8032
040 650 7994
050 464 1747        
050 464 1646

Terveyskeskus
Vaihde
06 3477 611
Hoidon arviointi/ajanvaraus, sairaanhoitajan
ja lääkärin vastaanotto klo 8-16
06 3477 645
Suun terveydenhuolto,
ajanvaraus klo 8-12
06 3477 640

PÄIVÄHOITO SEKÄ AAMU- JA
ILTATOIMINTA KORSNÄSIN
KUNNASSA 2016-2017
( 1.8.2016-31.7.2017)

Päivähoitoa tarjotaan
Päiväkoti Kottebo: Kotten 3-5 vuotiaille lapsille,
Lillkotten 1-3 vuotiaille lapsille ja Siili-Kotten 1-5
vuotiaille lapsille (kakskielinen henkilökunta
Päiväkoti Molpe: Måsen 3-5 vuotiaille lapsille,
Tärnan 1-3 vuotiaille lapsille
Päiväkoti Harrström: 1-5 vuotiaille lapsille
Uusia päivähoitopaikkoja voidaan hakea jatkuvasti, vähintään 4 kuukautta ennen tarvetta.
Kotiin lähetettävällä lomakkeella ilmoitetaan
lapsen jatkavan hoitopaikassa.
Päivähoito esikoululaisille ja aamu ja iltapäivätoiminta 1.-2.luokan koululaisille järjestetään
Korsnäsin ja Molpen koulussa sekä Harrströmin
päiväkodissa.
Hakuaika esikoululaisten päivähoitoon sekä
aamu-ja iltapäivätoimintaan on viimeistään
31.03.2016.
Hakulomakkeet on saatavissa kunnan kotisivuilta/päivähoito tai myös varhaiskasvatuksen
ohjaajalta. Hakemukset jätetään varhaiskasvatuksen ohjaajalle. Kysymyksiin vastaa varhaiskasvatuksen ohjaaja, Blomqvist puh. 3479146.
Posti ja käyntiosoite:
Korsnäsin kunta/Birgitta Blomqvist
Rantatie 4323
66200 Korsnäs

Muut yhteystiedot löytyvät kotisivulta www.malax.fi/hvc
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