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I kommunen har bokslutet från 
2015 fastställts av fullmäktige sam-
tidigt som vi också har behandlat 
kvartalsrapporten och budgetdirek-
tiven för 2017. Vi kan sammanfatta 
det ekonomiska paketet lite förenk-
lat med att fjolåret gick på förlust 
för kommunen på grund av det stora 
bortfallet i skatteinkomsterna. Inne-
varande år ser bra ut då det gäller 
användningen och kostnadsnivån 
både på kommunens egen verksam-
het som köptjänster. Men en liten 
resultatvarning ges ändå i detta skede 
då vi inte har facit på skatterna förrän 
på hösten. Vi vet att det fortfarande är 

ekonomiskt kärva 
tider och vi 

befarar att 
det även 
d e n n a 
höst kan 
k o m m a 
s t o r a 
j u s t e -
r ings -
poster 

t i l l 

Sommaren är i antågande och 
evenemangen med den!

skatteredovisningarna. Därför beslöt 
styrelsen att endast 98 % av inne-
varande års budget får förverkligas. 
Det säger sig självt att budgetdirek-
tiven inför 2017 också är mycket 
strama, men vi har ännu möjlighet att 
påverka verksamheten så att vi får ett 
slutresultat som behövs.

Nyheten om att asylmottagningen 
dras in i Korsnäs var sorglig att höra 
om. Visserligen kan man tänka sig 
att en så pass ny enhet som Korsnäs 
enheten ligger lite dåligt till när 
platsantalet ska minskas så kraftigt 
som det ska göras, men man hade 
hoppats att man även kan se till 
funktionaliteten en aning. I Korsnäs 
har både personal och asylsökande 
trivts bra och haft ypperliga möjlig-
heter till egen sysselsättning i lokaler 
som tidigare varit i användning inom 
utbildningen. Nu är budskapet att 
enheten dras in per slutet av novem-
ber, om inte världsläget förändras. 
För kommunens del så innebär det att 
vi än en gång får ta oss en funderare 
om framtiden för fastigheterna. Vi 
har nu igen avtalet med SÖFUK som 
träder till från december och som 
garanterar en hyra fram till slutet av 
2018. En möjlighet till förmånligt 

boende är ju någonting som man 
kunde skapa av elevinternaten 

på området till att börja med. 
Diskussionerna kommer 

säkert igång redan här 
under sommaren. 
Ändringar i landets 
flyktingsituation kan 
ju också ge Korsnäs 
enheten tilläggstid 

och vi hoppas på en 
fortsättning av det goda 

samarbetet som vi haft 

Skolorna har haft sina vårfester och eleverna har fått sina efterlängtade sommarlov. Vi 
går mot midsommar med stormsteg och i Korsnäs kan vi se fram emot ännu en sommar 
med ett digert program. I fjol skrev jag min första ledare i KorsnäsNytt inför sommaren 
och hade min vana trogen tänkt mig att hinna med det mesta, jag hann inte med allt så jag 
har flera smultronställen att upptäcka ännu!

med Röda Korset och SÖFUK för att 
hitta konstruktiva lösningar.

I sommar har vi också en jubilar 
på gång, nämligen vårt världsarv 
som fyller tio år! Jubileet kommer 
att uppmärksammas på många sätt 
under året och i Korsnäs firar vi 
med Världsarvsdag på Molpehäl-
lorna 14.8, Välkomna med då! I 
övrigt kommer världsarvet att höras 
i radion då vi har en hel YLE-vecka 
i Kvarken 13-19.6 och för volontä-
rer så har vi ett volontärläger med 
naturvårdsarbete i lägerform under 
tiden 27-31.7. Är du mera tävlings-
inriktad så har du alla möjligheter! 
Redan nu pågår skrivtävlingen ”Mitt 
världsarv” fram till 1.8.2016 så kan 
du lämna in ditt bidrag, regler och 
priser hittar du på sidan www.utina-
turen.fi/kvarken10 . Vill du inte sitta 
inne och skriva så kan du ge dig ut 
på jakt efter världsarvsgäddan! 100 
gäddor har märkts och släppts ut i 
vattnen mellan Replot och Björköby. 
Alla infångade världsarvsgäddor ger 
ett pris och de tio första får dessutom 
presentkort! Läs mera på www.kvar-
ken.fi/jubileum . 

Så det finns garanterat program 
för hela sommaren, det är bara att 
välja och vraka för att hitta det som 
passar just dig i sommar. Glöm inte 
att vila och fånga dagen som den är, 
hösten kommer alltför fort ändå så 
samla in sommarbilder från vår fina 
kommun och tagga gärna bilderna 
#korsnassommar2016 så kan vi alla 
dela lite sommar med varandra! 

En riktigt härlig sommar    
önskar jag er alla!

Christina Båssar
kommundirektör
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KORSNÄSNytt
Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2016 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg

1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

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

Upplaga: 1200 exemplar
Utkommer 8 gånger 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

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik 
Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl 
och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Översättningar: Hans Frantz

Tarja Hautamäki jobbar som 
kulturchef vid Österbottens 
förbund och är utsedd att vara 
landskapets kontaktperson i 
frågor som rör jubileumsåret 
Finland 100 år. 

Tarja besökte Korsnäs bibliotek 
den 13.4.2016 för att presentera jubi-
leumsårets möjligheter och förutsätt-
ningar. Presentationen hittas även 
på Österbottens förbunds hemsidor 
http://www.obotnia.fi/informa-
tionstjanster/finland-100/ . 

Österbottens förbund har för 
jubileumsåret fått tilldelat medel 
för förverkligandet, av dessa 
kommer ca 135.000 euro att 
delas ut till olika jubileumspro-
jekt i Österbotten. Förutsättning-
arna för att erhålla projektbidrag 
framgår ut presentationen och 
banketter och anvisningar finns 
på förbundets hemsidor. Sista 
ansökningsdagen om förbundets 
projektpengar är 30.9.2016. Den 
egna finansieringen i projekten bör 
vara 50 % för kommunala projekt 
och 30 % för övriga.

Företagsprojekt
För företagen finns också en helt 

Jubileumsår på kommande - Finland 100 år
egen programdel. Företagen kan ha 
tre olika infallsvinklar till jubileums-
året: 1. Egna handlingar, 2. Berät-
telser om sin egen handling och om 
jubileumsåret eller 3. Gåva till Fin-
land, tex. Deltar i allmännyttig verk-
samhet som stärker Finland

Tarja Hautamäki presenterade även 
en lista över program som är all-
männa över hela landet och som man 
kan ansluta sig om man vill anknyta 

sin lokala handling till ett större 
handlingsprogram. Att ansluta sig till 
någon av de större helheterna medför 
per automatik inte finansiering för 
den egna lokal delen! 

Veteranfest, självständighets-
fest och skolornas festtillfällen som 

ordnas av kommunerna får utan skild 
ansökan använda sig av de nationella 
symbolerna för jubileumsåret.

Ett föremål - tusen historier
Finlands Hembygdsförbund 

utmanar vårt lands alla hundratals 
hembygdsmuseer att ta fram ett före-
mål som haft betydelse för landet. 
Flera förslag framfördes på mötet 
i biblioteket; Smedjan, Kvarnen, 

Korsnäströjan, Psalmodikan, Bul-
lerbasiussoffan eller Sagosoffan. 

Korsnäs har en egen arbets-
grupp som ska samordna eve-
nemangen för jubileumsåret 
bestående av Anita Ismark, 
ordförande, Christina Båssar, 
sekreterare, Carola Bäckström, 
Thommy Bergström, Petra 
Sundholm och Jan-Henrik 
Häggdahl. Arbetsgruppen efter-
lyser nu olika tankar och förslag 
om hur vi kan fira vårt lands 100 
års jubileum år 2017. Förslag får 

gärna skickas in per epost till chris-
tina.bassar@korsnas.fi . Skicka in 
dina förslag före augusti månad så 
att arbetsgruppen hinner få med goda 
idéer till Österbotten förbunds ansö-
kan om projektmedel den 30.9.2016.
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Full fart på stora och små var det när aktivitets-
parken i Harrström invigdes den 5 juni. Parken 
med ett stort piratklätterskepp i centrum har fått 
det klädsamma namnet ”Skepp & Skoj”.

Gästande Pippi Långstrump (Susanne Marins) från 
Wasa Teater var inbjuden gäst på invigningsfesten och 
hon uppmuntrade stora som små att bekanta sig med hela 
parken. 

- Idag finns det bara barn i hela parken, påstod hon.
- En del har levt längre, och andra kortare, men alla är 

vi barn!
Så drog hon igång med sång och dans. Och alla barnen 

var med på noterna och dansade och sjöng till Pip-
pi-sången.

Resten av dagen fick barnen leka med Pippi i klätter-
ställningarna, rutscha i rutschkanan och ta bild/selfie med 
Pippi. En del barn hade ritat egna teckningar att ge åt 
Pippi.

Invigning i klätterställning
Invigningsfesten inleddes med att Sofia Mitts-Björk-

blom från Harrström uf & hf likt Pippi klättrade upp i en 
av klätterställningarna. Aktivitetsparken har fått namnet 
Skepp & Skoj – namngivet efter den största attraktionen, 
som finns på området – en jättestor klätterställning i form 
av ett piratskepp, som ingen kan missa. 

 

Pippi Långstrump blev snabbt barnens favorit och 
alla ville leka med henne i de olika redskapen.
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Sofia Mitts-Björkblom hälsade välkommen till invig-
ningen från en av klätterställningarna.

Korsnäs kommun (Marcus Nordmyr, Sven-Erik 
Bernas och Christina Båssar) gratulerade med ännu 
fler lekredskap till aktivitetsparken.

På lekområdet finns även en jungfrudans, som 
lockar till spring.

Utomhusgymnastik
Måndagkvällar, kl.18.30 i juni och augusti håller PT 
Sara-Lotta Huhtaoja träning i Skepp&Skoj-parken 
för alla intresserade i olika åldrar! Hon förevisar 
och handleder i användningen av redskap och ger tips 
för träningen. Harrström ungdoms- och hembygds-
förening har fått bidrag för träningen så det är 
gratis för deltagarna. 

- Skepp & Skoj är ingen plats att stå stilla och hålla tal 
på, förklarade Sofia.

- Här ska man umgås över generationsgränserna, röra 
på sig, leka, äta och dricka!

Lyckat Leader-projekt
Aktivitetsparken Skepp & Skoj är resultatet av en idé 

som växt fram inom ungdoms- och hembygdsföreningen. 
2013 tog planerna fart på allvar, när föreningen fick sin 
projektplan godkänd av Aktion Österbotten. Tillsammans 
med EU-pengar, kommunala pengar, Svenska Kultur-
fonden och lokala företagare och en massa talkoinsatser 
under 2014-15 står nu aktivitetsparken ståtligt vid infar-
ten till Harrström i anslutning till uf-lokalen.

- Alla från byns yngsta till 70-80-åringar har deltagit i 
talkoarbetet, berättade Sofia.

- Varje sten, varje planka, varje spik och varje planta har 
hamnat rätt tack vare det frivilliga arbetet, som byborna 
ställt upp med.

Aktiviteter för alla åldrar
På invigningsfesten uppvaktade Korsnäs kommun för-

eningen med ännu fler lek- och träningsredskap, som ska 
uppmuntra till ännu mer aktivitet. Korsnäs Lions uppvak-
tade med blomplanteringar för att göra parken trivsam-
mare.

Parken är öppen för vem som helst och när som helst 
och inget inträde tas. Parken kan dock bokas för privata 
fester och aktiviteter. 

Under måndagkvällarna i juni och augusti i sommar 
kommer Sara-Lotta Huhtaoja att finnas på plats för att 
guida besökarna rätt bland de olika träningsredskapen, 
som finns på området. Parken består nämligen inte bara 
av lek- och klätterställningar, utan på området finns även 
träningsredskap för äldre. 

Text och foto: Kenth Nedergård 
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Avdelningarna Kotten, Siili-Kotten och Lillkotten besökte Harrström aktivitetspark på sina vårutfärder. 
Där trivdes både stora och små bra!

Vi ”rockade sockorna” 21.3 
genom att ha omaka par sockor 
på fötterna. Dagen uppmärksam-
mar alla människors lika värde.

Ett av många pyssel som barnen 
gjort under vårterminen.

Vi tackar Korsnäs Lions Klubb för 
våra nya cyklar! Vi tycker mycket 
om att cykla på vår nya asfalte-
rade cykelväg på dagisgården.
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Tack till Korsnäs hembygdsförening 
för den trevliga förmiddagen vid 

museiområdet!

Barn och personal vid Harrström daghem

Vi fick bland annat vara med och se hur man gör 
smör.
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Vårdans på Annahemmet
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Vårdans ordnades på Annahemmet 14.05.16 
för våra boenden, deras anhöriga och inbjudna 
gäster från Buketten och Lärknäs. 

Korsdraget stod för musiken denna eftermid-
dag. Demensföreningen Trivas bjöd på limonad 
och grisar.

Linda Linvall/ Annahemmet

Sommarbilder 
från Lärknäs

Sommarhälsningar från Lärknäs. Vi sitter ute 
på våra fina terasser och njuter av kaffe, jordgub-
bar och blommor. 

Trevlig samvaro i fint somrigt väder. Hoppas ni 
alla tar er tid och njuter i sommar!
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Social- och hälsovårdsministe-
riet har som ett mål att förändra 
servicestrukturen samt att ser-
viceprocesserna måste förnyas. 
Personer skall få rätt service i 
rätt tid. Målsättningen är att 
äldre allt längre skall klara av 
att bo hemma. 

För att stödja detta behöver hem-
vården ha tillräckligt med resurser 
liksom att resurser för rehabilitering 
skall finnas. Annat som kan öka möj-
ligheten för äldre att bo hemma längre 
är ex. dagvård för äldre, stödjande av 
närståendevårdare, tillgång till tele-
medicinska tjänster inom hemvården 
och andra tekniska lösningar.

Kommunfullmäktige beslöt i 
samband med budgetbehandlingen 
avseende budgetår 2016 att göra en 
inbesparing på Lärknäs åldringshem. 
Inbesparingen grundade sig på att 
Lärknäs åldringshem skall omvand-
las från anstaltsvård till effektiverat 
serviceboende under hösten 2016. 

Effektiverat serviceboende
Vid effektiverat serviceboende hyr 

klienterna sina rum. Grundtanken är 

att de äldre i huvudsak bor själva, 
d.v.s en klient per rum, om inte klien-
ten själv vill vara samboende.

Om alla anstaltsvårdsplatser ändras 
till effektiverat serviceboende skulle 
antalet platser minska med 4-6 plat-
ser. Det bidrar med en ökad risk att 
kommunens totala kostnader för vård 
ökar ifall att personer i stället får sin 
vård vid akut- och rehabiliteringsav-
delningen alternativt inom special-
sjukvården. Den öppna vården måste 
således stärkas för att förebygga en 
sådan utveckling.

Från anstaltsboende till 
serviceboende på Lärknäs

Migrationsverket lägger ner 
23 flyktingförläggningar för 
vuxna och familjer och 21 enhe-
ter för minderåriga runt om i 
landet. För Korsnäs del har Mig-
rationsverket har tagit beslut 
om att lägga ner asylmottag-
ningen senast den 30 november 
2016. Röda Korset har i enlighet 
med det sagt upp hyreskontrak-
tet med Korsnäs kommun per 
30.11.2016. 

Den förberedande undervisningen 
i skolan fortsätter i höst, så länge 
förläggningen finns kvar. De elever, 
som finns kvar, kommer att omplace-
ras och måste då fortsätta skolgången 

Flyktingförläggningen i Korsnäs upphör
på finska, eftersom undervisningen i 
Korsnäs är den enda på svenska i Fin-
land.

Vid mottagningscentralen i Korsnäs 
jobbar drygt 10 personer. Anlägg-
ningens chef Henrik Ingo hade 
hoppats att verksamheten hade fått 
fortsätta. Nu återstår det att hoppas 
att de flesta av de 140 flyktingarna 
som idag bor på anläggningen ska ha 
fått besked på sin asylansökan innan 
stängningen. De som har fått negativt 
beslut och besvärat sig till förvalt-
ningsdomstolen kommer sannolikt att 
finnas kvar på förläggningen till den 
stängs, liksom de som ännu väntar på 
besked. Därefter omplaceras de till 
andra flyktingboende. Fram till ned-

Anstaltsvård och serviceboende 
från oktober

Vård- och omsorgsnämnden före-
slog att Lärknäs ombildas till en 
enhet med 12-13 platser som anstalts-
vård och 12 platser som effektiverat 
serviceboende, totalt 24-25 platser. 
Förändringen kan genomföras från 
oktober 2016.

Fullmäktige godkände 23.5.2016 
att Lärknäs ombildas till effektiverat 
serviceboende i enlighet med vård-
nämndens förslag.

läggningen fortsätter verksamheten 
som vanligt.

Finlands Röda Kors Österbottens 
distrikt har hyrt fd KKC:s fastighe-
ter i Korsnäs för att använda dessa 
för flyktingmottagningsverksamhet 
sedan november 2015. 

När asylmottagningen stängs och 
hyresavtalet upphör, återgår kom-
munen och Svenska Österbottens 
förbund för utbildning och kultur till 
den tidigare hyressituationen från och 
med den 1.12.2016. Det betyder att 
SÖFUK fortsätter att betala kallhyra 
för fd kurscentret fram till slutet av 
2018, om inga andra lösningar upp-
kommer. Kallhyran uppgår till cirka 
130.000 euro per år.
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Utbildningsstyrelsen har fast-
ställt nya grunder för läropla-
nen för den grundläggande 
utbildningen. De nya grunderna 
lägger på alla skolnivåer vikt vid 
lärandet och elevernas aktiva 
roll. Kommunikationsförmåga 
och gruppsamverkan samt strä-
van till en hållbar livsstil beto-
nas. 

För att svara på framtidens utma-
ningar betonas vikten av att utveckla 
mångsidig kompetens. Den formativa 
bedömningen tas fram som en viktig 
del i skolornas anpassning till den 
nya läroplanens mål och tankar om 
arbetssätt. 

Läroplansarbetet i kommunerna 
startade 2015 där en styrgrupp har 
lett arbetet och utarbetat en allmän 
del. Ämnesgrupper från alla stadier 
har utarbetat delar i läroplanen i de 
enskilda ämnena. En bedömnings- 
och betygsgrupp har också arbetat 
enligt de nya grunderna. 

Läroplan 2016 ska tas i bruk helt 
eller delvis 1.8.2016. Om den nya 
läroplanen tas i bruk i sin helhet bör 
bedömningen anpassas i de olika års-
kurserna enligt vad eleverna tidigare 
läst. Malax kommun tar i bruk läro-
planen i sin helhet 1.8.2016. Korsnäs 
tar i bruk läroplanen i sin helhet för 
årskurserna 1-6. 

Nya läroplaner
Läroplan för den grundläggande 
utbildningen 

Ny läroplan för förskoleundervisningen 
En ny lokal läroplan för för-

skoleundervisningen i Malax 
och Korsnäs kommuner har 
utarbetats utgående från Grun-
derna för förskoleundervisning-
ens läroplan 2014. Syftet med de 
nationella läroplansgrunderna 
är att främja högklassig och 
enhetlig förskoleundervisning 
i hela landet. Förskolan är en 
viktig etapp på barnets lärstig. 

Den nya läroplanen tas i bruk 
1.8.2016. Den ska fungera som ett 
dynamiskt verktyg som beskriver och 
ger riktlinjer för verksamheten, men 
också tar hänsyn till förändringar. En 
arbetsgrupp där båda kommunerna 

varit representerade har utarbetat den 
lokala läroplanen. Gruppens arbete 
startade i september 2015. Vid för-
skolorna kommer det också att utar-
betas enhetsvisa årliga planer som 
preciserar den lokala läro-planen.  

I läroplanen för förskoleunder-
visningen står barnets bästa i fokus. 
Principen om delaktighet ska vara en 
bärande tanke i förskolans verksam-
het.  

Den lokala läroplanen kommer att 
publiceras på kommunernas webbsi-
dor och blir på så vis tillgänglig för 
alla som önskar ta del av den.

Barnträdgårdslärare
En barnträdgårdslärarbefattning på 

50 % av heltid har varit ledigförkla-
rad att sökas per 10.5.2016. Befatt-
ningen har sökts av 9 personer.

Bildningsnämnden valde 17.5.2016 
Cecilia Backgren till barnträdgårds-
lärare för tiden 1.8.2016–30.6.2017. 
Till första reserv utses Annika 
Ekström och till andra reserv Emma 
Westerlund.

Eftisledare
En eftisledarbefattning på 50 % 

av heltid har varit ledigförklarad att 
sökas per 10.5.2016. Befattningen 
har sökts av 4 personer. 

Bildningsnämnden valde 17.5.2016 
Anna-Lena Back till eftisledare på 
50% för tiden 15.8.2016–2.6.2017. 
Till reserv utses Therese Nygård.

Kock
René Michelsson har varit anställd 

som kock vid Molpe skola under 
tiden 10.8.2015 – 5.6.2016.  

Kockarbetet är en befattning och 
den kan tillsättas tillsvidare med 
befintlig arbetstagare.

Bildningsnämnden beslutade 
anställa René Michelsson tillsvidare 
från 6.6.2016 som kock vid Molpe 
skola.

Klasslärare
Timlärare Iris Holmback har varit 

tjänstledig på grund av studier och 
som hennes vikarie anställdes PeM 
Jenny Finnäs för senaste läsår vid 
Korsnäs kyrkoby skola.

Bildningsnämnden förlängde 
17.5.2016 Jenny Finnäs´ vikariat som 
timlärare till Korsnäs kyrkoby skola 
för tiden 1.8.2016–30.6.2017.

Klasslärare Camilla Nykvist-Ek-
ström anhåller om befrielse från sin 
tjänst som klasslärare vid Taklax 
skola, eftersom hon erhållit annan 
tjänst. Anhållan beviljades.
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Timlärare
En tjänst som timlärare i speci-

alundervisning i Korsnäs kommun 
har varit ledigförklarad att sökas 
per 6.5.2016. Inom utsatt tid har nio 
ansökningar inkommit. Av dessa var 
åtta personer behöriga.

Bildningsnämnden valde 17.5.2016 
PeM Maria Sandström till speciall-
ärare tillsvidare från 1.8.2016.

Skolgångsbiträde
Skolgångsbiträdet Anette Bjur-

bäck har arbetat som skolgångsbi-
träde under flera år i kommunen och 
ett fortsatt behov av biträden finns.  

Bildningsnämnden beslutade 
17.5.2016 anställa Anette Bjurbäck 
som skolgångsbiträde tillsvidare från 
12.8.2016.

Skolassistenter
Två assistentbefattningar på 91,5 

% respektive 78,43% av heltid har 
varit ledigförklarade att sökas per 
10.5.2016. Befattningarna har sökts 
av 11 personer. Intervjuer har hållits.

Bildningsnämnden valde 17.5.2016 
Jessika Björkqvist till assistent på 
91,5% för tiden 1.8.2016–30.6.2017. 
Till reserv utses Therese Nygård. 

Bildningsnämnden valde 17.5.2016 
Sandra West till assistent på 78,43% 
för tiden 1.8.2016–30.6.2017. Till 
reserv utses Therese Nygård.  

Skolskjutsar för 
elever i grundläg-
gande utbildning

Bildningsnämnden har begärt 
in anbud på skjutsar till sko-
lorna och förskolan för tiden 
1.8.2016–31.7.2018 och med 
möjlighet till option för ytterli-
gare två år. Detta har meddelats 
på HILMA samt information 
har sänts till trafikanterna. 

Rutterna fördelades enligt förmån-
ligaste förslag. Möjlighet till option 
för ytterligare två år ges. 

Följande trafikanter valdes till rut-
terna:

Kaj Holm och Kent Björkblom 
delar på skjutsarna till och från Kyr-
koby skola.

Bengt Andtfolk sköter skjutsarna 
till Taklax på morgonen. Eftermid-
dagsskjutsarna fördelas mellan Andt-
folk och Björkblom.

Tilläggsmedel 
till förberedande 
undervisningen

Lärarna inom förberedande 
undervisningen anser att grup-
perna där är för stora för att 
en god undervisning ska kunna 
bedrivas och att de inte följer 
de givna rekommendationerna. 
En anhållan om möjligheten att 
anställa en timlärare har sänts 
till bildningsnämnden.

Bildningsnämnden godkände 
17.3.2016 anhållan om anställning av 
timlärare (16 h) till den förberedande 
undervisningen. Nämnden anhöll 
om tilläggsmedel av kommunstyrel-
sen om 4 200 euro för möjlighet till 
anställning av timlärare under vårter-
minen.

Fullmäktige godkände 23.5.2016 
att tilläggsmedel om 4 200 euro 
beviljas för anställning av timlärare 
i den förberedande undervisningen 
under vårterminen 2016. 

Sommartid på kommunkansliet
Kansliets sommartid är mellan 30.5-28.8.2016
Kansliet är öppet kl. 8.00 - 15.00.

Sommarstängt
Kommunkansliet är sommarstängt vecka 28-29 (11.7-24.7.2016)

Vid akuta sociala ärenden, ring   050-406 4831 kl. 10.00-12.00
Vid akuta tekniska ärenden, ring  050-550 6267 (v. 28)
       06-3479 136 (v. 29)

Molpe daghem Tulavippan.
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Fastighet i Harr-
ström by säljs

Fullmäktige sålde 23.5.2016 
fastighet Kvist 11:4 i Harrström 
by till Heikki Hannula m.fl. till 
ett pris om 26.500 euro. Heikki 
Hannula m.fl. har gett det högsta 
anbudet.

Korsnäs kommun har ägt fastig-
heten Kvist Rnr 11-4 i Harrström by 
om 18000 m2, även kallat Harrström 
fritidsområde, men har inte längre 
någon användning för ovannämnda 
fastighet.

På det aktuella området finns ett 
gammalt bostadshus och uthus som 
inte längre är i användning. Området 
ingår i delgeneralplanen för Harr-
ström och har beteckningen RAO 
(område för fritidsbostäder /åre-
truntbostäder) och beteckningen V 
(rekreationsområde). Avståndet till 
stranden från huset som finns på fast-
igheten är ca 150 m. 

Korsnäs kommun har via annons 
i Vasabladet, Pohjalainen och 
KorsnäsNytt samt på kommunens 
hemsida utannonserat lägenhet Kvist 
11:4 i Harrström by till försäljning. 
Vid den förlängda anbudstidens 
utgång 21.3.2016 hade totalt 2 anbud 
inkommit och lägenheten såldes till 
högstbjudande.

Försäljning av 
aktielägenheter

Korsnäs kommun säljer två 
aktielägenheter - i Korsnäs och 
i Molpe.

Aktielägenhet i Korsnäs kyrkby
En anhållan har inkommit för köp 

av lägenhet B1, som kommunen 
äger i Bs Ab Korsnäs Rönngränd i 
Korsnäs kyrkby. Lägenheten togs i 
bruk i år 2012 och består av 2r+k, om 
62,5m2. Lägenheten är inte uthyrd 
för tillfället. 

Tekniska nämnden föreslog 
19.4.2016 att lägenhet B1 i Bs Ab 
Korsnäs Rönngränd säljes endast om 
anbudsgivaren är villig att betala det 
pris, som kommunstyrelsen fastställt, 
d.v.s. 115.000 €. 

Fullmäktige beslutade 23.5.2016 
att sälja lägenhet B1 i Bs Ab Korsnäs 
Rönngränd till priset 115.000 euro.

Aktielägenhet i Molpe
En anhållan har inkommit för köp 

av lägenhet 7 som kommunen äger i 
Bs Ab Söderbo i Molpe by. Lägenhe-
ten är 38 m2 och den byggdes 1979. 

Anbudet är på 12.500 euro och det 
är enligt det försäljningspris som 
kommunen har fastställt. 

Tekniska nämnden föreslog 
19.4.2016 att lägenheten nr 7 i Bs Ab 
Söderbo i Molpe by säljes till ett pris 
om 12.500 euro, vilket är det försälj-
ningspris kommunen fastställt.

Fullmäktige beslutade 23.5.2016 
att sälja lägenheten nr 7 i Bs Ab 
Söderbo i Molpe by säljes till priset 
12.500 euro. 

Planeringsanslag 

för centralidrotts-

planen i Korsnäs
Kommunstyrelsen tillsatte 

15.2.2016 en arbetsgrupp 
för åtgärder gällande cen-
tralidrottsplanen i Korsnäs. 
Arbetsgruppen har haft sitt 
första möte och konstaterade att 
det behövs en helhetslösning för 
att kunna göra en riktig grund-
renovering av centralidrottspla-
nen. 

En grundlig planering behövs om 
kommunen ska söka om bidrag från 
ELY-centralen. Bidragsansökning-
arna ska inlämnas senast i slutet av 
december och normalt brukar kom-
muner erhålla ca 30 % i statliga bidrag 
för sina projekt inom idrottsanlägg-
ningarna. Planeringskostnaderna 
uppskattas till 18.000 euro.

Fullmäktige beslutade 23.5.2016 
inta ett anslag om 12.000 euro i 
investeringsbudgeten planering av 
grundrenovering av centralidrottspla-
nen i Korsnäs.
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Korsnäs kommun har beviljats 
projektmedel från Aktion Öster-
botten för ett mathantverkspro-
jekt, som innefattar integrering: 
” Integrering via mathantverk 
– Svenska från hand i mun”. 
Projektet skall pågå under tiden 
1.5.2016-31.10.2017.

Projektets målsättning är att vida-
reutveckla det traditionella mathant-
verket i Österbotten som en nationell 
resurs för mathantverk och integre-
ring. I detta projekt kommer invand-
rare att tas med i projektet, som en del 
av integreringen. 

Projektets totalbudget är 85.918 
euro och stödandelen är 48.114 euro. 
För tillfället pågår rekryteringen av 
en projektchef, som skall anställas 
inom kort. 

Mathantverk och integrering
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Kontakta företagsrådgivare på VASEK och Nyföretagscentrum Startia

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

V
A
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Då Johan Holmqvist köpte företaget 
HF Products fick han hjälp av 
VASEKs Kjell Nydahl. De har 
hållit kontakten sedan dess och 
Holmqvist berättar att han med 
jämna mellanrum tar kontakt med 
Nydahl. 

– Kjell är bra bollplank till mina 
funderingar om hur verksamheten 
skulle kunna utvecklas.

Holmqvist säger att arbetet i sig 
knappt har ändrats under åren: det 
utförs i samma hall, säsong för när 
bryggorna tillverkas sträcker sig 
fortfarande från våren till hösten och 
företaget tillverkar bryggor till både 
privata och offentliga stränder. 

Det som är nytt är att marknaden för 
HF-Products har på senare år tydligt 
utvidgats till vårt västra grannland. 
Ekonomin i Sverige mår bättre än i 
Finland, och försäljningen av bryggor 
har under ett par senaste år vuxit 
kraftigt och utgör i dag en viktig del 
av företagets omsättning.

– Vi har sålt våra produkter till 
Sverige sedan 2004 men på 
riktigt fick försäljningen fart för 
3–4 år sedan. Vi har en bra och 
aktiv representant i Umeå och 
en i mellersta Sverige som främst 
fokuserar sig på stora projekt. 
Kunderna i Sverige verkar uppskatta 
den svenska kundservicen, berättar 
Holmqvist. 

Under säsong har HF-Products 
fyra egna anställda. Därtill 
köper de tjänster av pålitliga 
underleverantörer som också 
sysselsätter personer bosatta i 
nejden.

– Våra produkter skulle kanske 
vara en aning billigare om vi köpte 
arbetet från de Baltiska länderna 
eller från Polen men jag anser 
att det är viktigt att ge arbete åt 
dem som bor nära. När man har 
bekanta underleverantörer, är också 
kvalitetskontroll lättare.

Företaget anlitar lokala företag inte 
enbart för produktionen: nästan alla 
transporter köps av Vasaföretaget 
Axel Williamsson. För transporter till 
Sverige anlitar man Wasaline alltid 
när det är möjligt, och webbsidorna 
och webbutiken har skapats av 
Närpesföretaget Iconcept.

– Vi har alltid fått utmärkt service 
av de här företagen, berömmer 
Holmqvist.

Tillverkning av bryggor präglas 
av säsong. Hallen, som alltid är 
överfull när våren anländer, skulle 
på vintern kunna inrymma mycket 
mer aktivitet. Holmqvists princip är 

HF-Products har vuxit 
tack vare exporten

Johan Holmqvist har fram-
gångsrikt marknadsfört bryggor 
med sikte på andra sidan Kvar-
ken redan under några års tid. 
Båtbryggan bakom Molpepavil-
jongen monterades för sju år 
sedan och är fortfarande nästan 
som ny.

att på vintern testar man nya idéer, 
marknadsför, servar maskiner och 
gör annat som måste göras men 
som man inte hinner med under 
högsäsongen.

Största delen av bryggorna som säljs 
har standardmått och kan därför 
tillverkas mot lager redan innan 
säsongen börjar. En del av kunderna 
vill däremot få skräddarsydd 
service, som till exempel den kund i 
Göteborg som i somras köpte en 158 
meter lång brygga, som också var 
den längsta som HF-Products hittills 
har tillverkat.
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Sommarteater! 
Teaterresa söndag 10. 7. kl. 19 till Oravais teater vid 
Kyroboas Kvarn, Kimo. Vi ser pjäsen Tre Kärlekar av 

Lars Molin. Regi Ann-Luise Bertell.  
Bussresa och teaterbiljett inklusive pausservering 
och programblad. Ingves buss, påstigning längs 

Strandvägen. Avfärd 
ca kl. 16. 

Anmälan senast 
1.7. till bibliote-

ket tel.06-3479140 
eller till reseledare 

Boris Foxell, tel 
050-3137059. Vi har 
bokat 40 biljetter. 

Arr. Korsnäsnejdens Pensionärsförening och 
Korsnäs kommunbibliotek & kultur.

Boka bord till lantdagen
Lantdagsförsäljare! Boka bord till Korsnäs största 
marknadsevenemang Korsnäs Lantdag på musei-

området i Korsnäs lördagen den 13 augusti 2016 kl. 
11-15.  

Ring biblioteket tel 06-3479140 inom juli, 
senast fredag 29.7 (eller sänd mejl till                                

biblioteket@korsnas.fi). Ingen avgift.  
Arr. Korsnäs kommun och föreningar i samarbete.
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Sommarvikarier i biblioteket i sommar är Amanda 
Åkersten 1-15.7 och Britt-Marie Mattsson 18-29.7. 

Sommaröppethållning
Korsnäs bibliotek öppet hela juli 2016 på Silver-

bergsvägen 23, f d KKC.

Stängt från och med den 1 augusti för flytt till bib-
lioteksfastigheten. Returlådan invid entrén på KKC 

finns för bokreturer hela augusti.

Bibliotekspersonalen kan nås dagtid fr. 8.8. på 
bokbussens tel. 050-3523310. Ingen biblioteksser-

vice.

Bokbussen kör igen v. 33 och 35.  Bokbussen är till 
för alla, kolla tidtabell på kommunens webbsida. 

Fredrikabibliotekens webbibliotek och e-böcker 
finns tillgängliga om du har PIN-kod.

Bibliotekets nyöppning
Nyöppning i bibliotekshuset Silverbergsvägen 9, 

preliminärt torsdag den 1 september kl. 12.00. 

Öppningen utannonseras i olika medier. Reserva-
tion för ändringar.

Trevlig sommar 
önskar Korsnäs 

kommunbiblioteks 
personal!

Årets föreningsbidrag
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen för-

delade årets föreningsbidrag vid sammanträdet 
11.5.2016. 

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Fyra registrerade idrottsföreningar har inom utsatt tid 

ansökt om verksamhetsbidrag för 2016.
Sektionen fördelade bidraget 13.400 euro enligt föl-

jande:
IF Fyren  7050 euro
Korsnäs FF 4900 euro
Västkustryttarna 1150 euro
Gazije 300 euro

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fem föreningar som sysslar med ungdomsverksamhet 

har inom utsatt tid ansökt om verksamhetsbidrag för år 
2016.

Sektionen fördelade årets anslag på 5.000 euro i verk-
samhetsbidrag till ungdomsföreningar enligt följande:

Molpe uf 1650 euro
Korsnäs uf 1000 euro
Harrström uf & hf  1250 euro
Taklax uf   700 euro
Korsnäs scoutkår     400 euro
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I den vackra sommarkvällen tisdagen den 31.5. 
fick vi som var på plats på Stenbrytaren njuta av 
skön musik av Desiree Saarela & Triskel. Bandet 
består av musikerna Kirsi Vinkki och Samuli 
Karjalainen. 

På sin sydösterbottniska skiv- och boksläppsturné med 
skivan och boken Mellan två världar, gav de en kon-
sert även i Korsnäs, med Bibliotek & kultur som lokal 
arrangör. Desiree berättade att hon mycket gärna åter-
kommer till sin barndoms landskap, som möter henne 
med sådan värme varje gång.  

Skivan med tillhörande textbok har även annan lokal 
anknytning, Erica Sjölund står för grafisk layout med 
Malin Skinnars illustrationer, en tilltalande helhet.

Minnets labyrint 
Samma dag utkom Carita Nyströms nya diktsam-

ling Minnets labyrint på Sannsaga förlag i Åbo. Carita 
och hennes förläggare Mariella Lindén ville att dikterna 
skulle presenteras på Caritas hemmaplan, vilket vi var 
mycket glada över. 

Mariella Lindén, även hon författare, berättade om dikt-
samlingens tillkomst. Carita Nyström läste några dikter 
ur den nya boken och det visade sig  att Caritas berörande 
dikter passade ytterst väl ihop med Desirees sånglyrik och 
vilsamma musik. Kvällen blev en fin och helgjuten upp-
levelse. 

Text: Carola Bäckström
Foto: Anita Ismark

Driftsbidrag till ungdomsföreningar
Tre registrerade ungdomsföreningar har inom utsatt tid 

ansökt om driftsbidrag för år 2016.
Sektionen fördelade i år 1650 euro i driftsbidrag till 

ungdomsföreningar enligt följande:

Harrström uf & hf  738 euro
Molpe uf  459 euro
Taklax uf  453 euro

Bidrag för museiverksamhet
Tre föreningar hade ansökt om verksamhetsbidrag för 

museiverksamhet.
Sektionen fördelade i år bidrag för museiverksamhet på 

totalt 4000 euro enligt följande:

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1500 euro
Korsnäs Hembygdsförening 1500 euro
Harrström ungdoms- och byaförening  1000 euro

Bidrag för kulturverksamhet
Enskilda och föreningar som bedriver kulturverksam-

het kan ansöka om sektionens bidrag på totalt 3000 euro. 
Inom utsatt tid hade tio ansökningar om bidrag för kultur-
verksamhet inkommit.

Sektionen fördelade årets bidrag för kulturverksamhet 
enligt följande:

Tidsresa för åk 8 vid högstadiet i Petalax, 
arbetsgrupp  200 euro
Bergman, Christoffer 200 euro
Edsviksjöns Allaktivitetsförening   300 euro
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 400 euro
Harrström uf & bf   400 euro
Hem och skola vid högstadiet 200 euro
Korsbäck Byaförening    300 euro
Korsnäs Guider   300 euro
Korsnäs hembygdsförening 400 euro
Molpe Marthaförening  300 euro

Konsert och diktkväll

Desiree Saarela & Triskel underhöll. 

Carita Nyström presenterade sin nya diktsamling.
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Fredag 16.9.2016
- Start från Korsnäs på eftermiddagen. Bussresa till Åbo.
- Viking Lines MS Viking Grace avgår från Åbo kl. 20.55.
- Ankomst till Långnäs kl. 01.05.
- Logi i dubbelrum på Hotell Savoy eller Hotell Arkipelag, 

båda är belägna inne i centrala Mariehamn. 

Lördag 17.9.2016
– Frukost på hotellet.
– Bussen och chauffören till vårt förfogande hela dagen och

kvällen. Vi besöker olika gårdar runtom på Åland.
– Logi i dubbelrum på Hotell Savoy eller Hotell Arkipelag.

Söndag 18.9.2016 
- Frukost på hotellet.
- Bussen och chauffören till gruppens förfogande på Åland.
- Viking Lines MS Viking Grace avgår från Mariehamn kl. 14.25.
- Ankomst till Åbo kl. 19.50.
- Bussresa till Korsnäs med lämpliga pauser längs vägen.

Pris: 222 € / person (vid 30 pers)

RESA TILL SKÖRDEFESTEN PÅ ÅLAND 
16-18.9.2016

Tillägg för enkelrum: 95 €

Anmälan till: helena@mathantverk.fi eller 050-5910049
senast 5.8.2016 
Arr. Korsnäs kommun & Mathantverk Korsnäs

 
     
Museiområdet i Korsnäs 
lördag 13.8.2016 kl. 11-15

Marknadsförsäljning och mångsidigt program för alla åldrar
Festtal av Emina Arnautovic, konferencier Kerstin Sjöstrand, ordf. Korsnäs 
hembygdsförening. 
Musik Souvlaki Orchestra, dansgruppen Meltemia. 
Årets kulturbärare premieras. 
Utdelning av hedersbetygelse. 
Program för barn. Djur. 
Världsarvstältet, Kvarkens världsnaturarv 10 år. 
Kultändarmotor och pärthyvel från Korsbäck förevisas. 
Veterantraktorutställning. Brandkåren. 
American Cars. 
Försäljning av avskrivna böcker och annat i bokbuss-
garaget på Silverbergsvägen 9.

Boka 

marknadsplatser 

- kontakta biblioteket 

06-3479140

Korsnäs 
kommun
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Sommarens evenemang i 
Korsnäs 2016

JUNI

Fredag 17.6 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00

Fotboll div 6 Korsnäs FF2/Gazije - Black Islanders kl. 19.00 
på Korsnäs centralidrottsplan

Måndag 20.6 
Fotboll M35 KoFF/PeIK Oldboys - SuSi 35, Vasa kl. 19.30 
på Korsnäs centralidrottsplan

Tisdag 21.6 
Klättring i Vattentornet i Vasa kl. 18.00-19.30 för ung-
domar 13 år och äldre. Avgift 8 €. Anmäl till Petra senast 
20.6 på petra@sou.fi eller 045-8764838. Vid behov ordnas 
samtransport. Arr: Ungdomsrådet i Korsnäs i samarbete med 
Korsnäs Fritid. Se även separat annons på fritidsavdelningens 
sida. 

Fotboll div.4 Korsnäs FF - Iskmo-Jungsund BK kl. 19.00 på 
Korsnäs centralidrottsplan

Torsdag 23.6 
4H-utfärd till Power 
Park. En rolig, snurrig och 
hisnande dag på Power Park

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00

Midsommarens delikatessmarknad vid Korsnäs gruva 
kl. 15.00-18.00. Mathantverk, lokala 
produkter, pizza på beställning, kaffeser-
vering.

Fredag 24.6 
Midsommarvaka vid Molpe paviljong kl. 
21-03. San Marino & Linda, Dansdax och Lucas 
Djupsjöbacka duo. Arr: Molpe uf.

Måndag 27.6-fredag 1.7 
Lego Mindstorms EV3 läger i Korsnäs kby 
skola för dig över 10 år måndag-fredag kl. 10.00-
15.00. Lär dig grunderna i programmering, bygg 
och programmera robotar, tävla mm. Avgift 75 
€. Anmäl senast 22.6 till petra@sou.fi eller 045-
8764838. Se även separat annons på fritidsavdel-
ningens sida.

Måndag 27.6- fredag 8.7 
Simkurs vid Molpe simstrand.
Barn från Molpe på förmiddagen kl. 10.00 - 12.30
Barn från Korsnäs & Korsbäck på eftermiddagen kl. 13.30 - 
16.00

Onsdag 29.6
Sommarsamling på Strandhyddan kl. 19.00. Cay-Håkan 
Englund, Luthersalens musikgrupp, Gunhild Westberg och 
Jasmine Nedergård. Paus för kaffe/te.

Korsnäs 
kommun



18

KORSNÄSNytt

Onsdag 6.7
Sommarens och diktens dag, Eino Leino-dagen
Spelmanskonsert med Korsdraget, diktläsning 
av författaren Carita Nyström i Prästgårdsmuseet 
kl. 18.00.

Torsdag 7.7  
Visor på väg, viskonsert i Molpe 
paviljong kl. 19.00. 
4 av SvenskFinlands mest folkkära 
artister bjuder på en helkväll med 
sånger som berör på djupet. Årets 
artister är Frida Andersson, Heléne 
Nyberg, Erik-André Hvidsten och 
Thomas Lundin med Thomas Enroth 
som kapellmästare. I år är den fin-
landssvenska musiken i centrum. 

Fredag 8.7  
Matmarknad vid Korsnäs gruvan 
kl. 15.00-18.00. 
Filmvisning, kortfilm om byggandet av Korsnäs gruva på 
1950- 60-talen visas nonstop kl. 16.00-17.00, Korsnäs Mine 
Center.
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00

Lördag 9.7  
Glimtar från gammaldags bondbröllop i Hembygds-
museet kl. 13.00.
Brud och brudgum i häst och kärra, i gammaldags utstyrsel. 
Arr. Korsnäs hembygdsförening

Söndag 10.7.             
Teaterresa till Oravais teater, Tre Kärlekar, förhandsanmä-
lan. Arr. Pensionärsföreningen och bibliotek&kultursektionen

Fredag 1.7 
Korsnäsveckans öppning i biblioteket kl. 14.00. Öpp-
ningstal biblioteks-, kultur- och fritidssektionens ordförande 
Sofia Mitts-Björkblom, musik och servering.
Luckan i Sydösterbotten med informatör Hanna-Mari Kamppi-
koski besöker biblioteket kl. 13.00-15.00 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00

Lördag 2.7
Västkustryttarnas dressyrtävling kl 11.00 på ridbanan i 
Korsnäs. 

Konstutställning med vernissage - Disa 
Ismark - i Prästgårdsmuseet kl. 17.00.
Folkmusikkonsert med musiker 
Marianne Maans kl. 18.00.

Söndag 3.7 
Högmässa i Korsnäs kyrka
Soppdag i Harrström fiskehamn kl. 11.30-15.00

Måndag 4.7
Beachvolleyboll-turnering måndag                                  
4.7 kl. 17.00 vid idrottsplanen i Korsnäs. 

Måndag 4.7 - fredag 8.7 
Lek och plask i Molpe för barn i åldern 3-5 år tillsammans 
med förälder eller annan vuxen.
Grupp 1 kl. 10.30- 12.00 En matpaus ingår. Grupp 2 kl. 13.30-
15.00 En matpaus ingår.   

Tisdag 5.7
Allsång vid Edsviksjön med Linda & Kaj, 
Hopsis vid Centralidrottsplan kl. 12.00-
17.00. Avgift för hela dagen 5 euro.
Fotboll div. 4 Korsnäs FF - SuSi Young 
Boys, Vasa kl. 19.00 på Korsnäs centralidrotts-
plan

Korsnäsveckan 1 - 10.7
Korsnäsveckan med mångsidigt program i alla byar.
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JULI

Måndag 11.7 - fredag 22.7 
Simkurs vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström 
kl.10.00 - 12.30

Måndag 11.7 - 
fredag 15.7 
Lek och plask i Harrström för barn i åldern 3-5 år 
tillsammans med förälder eller annan vuxen kl. 13.00 - 14.00.

Tisdag 12.7 
Fotboll div. 4 Korsnäs FF - PUS, Vasa kl. 19.00 på Korsnäs 
centralidrottsplan

Onsdag 13.7 
Kuplafotis på centralidrottsplan kl. 18.00-20.00. Pröva på 
fotboll i bumpers. Minst 150 cm i åldern 13-30. Förhandsan-
mälan. Se skild annons. Arr. Ungdomsrådet

Sommarsamling på Strandhyddan kl. 19.00 med Rune 
Fant, systrarna Andtfolk, Gunhild Westberg och Jasmine 
Nedergård. Servering.

Fredag 15.7 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00

Lördag 16.7 
Korshamnsdagen. Dagsprogram med 
sång och musik, laxsoppa, våfflor, lotteri 
m.m. På kvällen dans med 50-årsjubi-
lerande Trio Sonor. Arr: Harrström och 
Korsnäs Fiskargillen, Korsnäs FF.

Västkustryttarnas dressyrtävling kl 11.00 på ridbanan i 
Korsnäs.

Fredag 22.7 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00
Matmarknad vid Korsnäs gruvan kl 15.00-18.00

Lördag 23.7 
Högsommardans vid Molpe paviljong 
kl. 21.00-02.00. Nilzons och Ben Dover. 
Arr: Molpe uf.

Tisdag 26.7 
Fotboll div. 4 Korsnäs FF - FC Kuffen, Kvevlax kl. 19.00 på 
Korsnäs centralidrottsplan
Västkustryttarnas hopptävling kl 18.30 på ridbanan i 
Korsnäs.

Onsdag 27.7 
Sommarsamling på Strandhyddan kl.19.00. Teol.stud. 
Samuel Erikson, Luthersalens ungdomsgrupp, Erik Sepänaho 
och Jasmine Nedergård. Kaffeservering.

Torsdag 28.7 
Fotboll M35 KoFF/PeIK Oldboys - ABC Repr, Vasa kl. 19.30 på 
Korsnäs centralidrottsplan

Fredag 29.7 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00

Lördag 30.7 
Lavadans vid kvarnen i Korsbäck kl. 20.00-
02.00. Linda & San Marino. Arr. Korsbäck 
byaförening

Tisdag 2.8 - onsdag 3.8 
Läger för Järvungar, loungar, vargungar och juniorer på 
Strandhyddan. Närmare uppgifter och anmälan om delta-
gande till Jan-Ola Granholm, tel. 044-4101823.

Fredag 5.8 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16
Matmarknad vid Korsnäs gruvan kl 15-18

Tisdag 9.8 
Fotboll div.4 Korsnäs FF - Kungliga Wasa kl. 19.00 på Korsnäs 
centralidrottsplan

Onsdag 10.8
Sommarsamling på Strandhyddan kl. 19.00. Guy Kron-
qvist, Deseré Granholm, Projektkören. Paus med servering.

AUGUSTI
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Sommaren i Korsnäs 2016
Fredag 12.8 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00

Lördag 13.8 
Korsnäs Lantdag på museiområdet, marknadsförsäljning 
och mångsidigt program för alla åldrar kl 11.00-15.00
Festtal av Emina Arnautovic, konferencier Kerstin Sjöstrand, 
ordf. Korsnäs hembygdsförening. Musik Souvlaki Orchestra, 
dansgruppen Meltemia. Årets kulturbärare premieras. Utdel-
ning av hedersbetygelse. Program för barn. Världsarvstältet, 
Kvarkens världsnaturarv 10 år. Djur. Kultändarmotor och 
pärthyvel från Korsbäck förevisas. Veterantraktorutställning. 
Brandkåren. American Cars. Försäljning av avskrivna böcker 
och annat i bokbussgaraget på Silverbergsvägen 9.

Söndag 14.8 
Världsarvsdagen, kryssning till 
Molpehällorna. Guidning av Forst-
styrelsen längs naturstigen ut till 
fyrbåken. Musik med Korsdraget. 
Kst-ordförande Sven-Erik Bernas. 
Utsiktstornet på f d sjöbevaknings-
stationen är öppet. 

Gammaldags gudstjänst på gårdstunet mellan Präst-
gårds- och hembygdsmuséet kl. 11.00. Vi går tillbaka till den 
dramatiska tiden kring 1917-20. I händelse av dåligt väder i 
Kyrkan. Efteråt kaffeservering i Prästgårdsmuseet. Arr. Korsnäs 
församling, Prästgårdsmuseet och Korsnäs Hembygdsförening

Onsdag 17.8
Västkustryttarnas Klubbmästerskap i hoppning kl 18.30 på 
ridbanan i Korsnäs.
Klass 1: 30cm. Klass 2: 60cm klubbmästerskap för juniorer. 
Klass 3: 80cm klubbmästerskap för seniorer.

Torsdag 18.8
Fotboll M35 KoFF/PeIK Oldboys - Ruutupaidat, Vasa 
kl. 19.30 på Korsnäs centralidrottsplan

Fredag 19.8 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00
Berättarkväll på Hembygdsmuseet kl 17.00

Lördag 20.8 
Säsongavslutning vid Molpe paviljong 
kl. 21.00-02.00. Tommys och Dennis & 
Nisse. Arr: Molpe uf.

Tisdag 23.8 
Fotboll div. 4 Korsnäs FF - Närpes Kraft 2 kl. 19.00 
på Korsnäs centralidrottsplan

Fredag 26.8 
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14.00-16.00

Torsdag 1.9 

Bibliotekets nyöppning kl. 12.00.

Söndag 4.9 kl 10.00
Korsnäs-Pokalen – Hopptävling vid ridbanan 
i Korsnäs

Tisdag 6.9 
Fotboll div. 4 Korsnäs FF - Sisu-Pallo 2, 
Seinäjoki kl. 18.30 på Korsnäs centralidrottsplan

Lördag 24.9
Västkustryttarnas hopptävling kl 11.00 på ridbanan i 
Korsnäs

HELA SOMMAREN
Korsnäs bibliotek är öppet hela juni och juli på  Silverbergs-
vägen 23 fd KKC. Stängt för flyttning tillbaka till det grundre-
noverade bibliotekshuset 1.8-31.8.

Korsnäs hembygdsmuseum och Prästgårdsmuseum öppna 
med guide 26.6– början av augusti kl. 13.00-17.00 (må 
stängt). Sommarens utställning i hembygdsmuseet: smides-
verktyg i Smedjan, virkade handarbeten av Ester Boström i 
museet. Permanenta utställningar: Korsnäströjan, säljakten. 

Hantverkssmedjan i Molpe, hembakt och kaffe för max 30 
pers, förhandsbokning Molpe Marthaförenings ordförande

Skepp o Skoj (Harrström allaktivitetspark): Måndagar i juni 
och augusti, träning och motion för 
allmänheten med Sara-Lotta Huhta-
oja, gratis deltagande! Försäljning av 
mjukglass kvällstid, måndagar i juli.

Uppdaterad information på www.
korsnas.fi, och Facebook, Twitter

SEPTEMBER
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KORSNÄS
På gång i

Sommarens matmarknader
Matmarknad Fredag 8.7 kl. 15-18 vid gruvan

Matmarknad Fredag 22.7 kl. 15-18 vid gruvan

Matmarknad Fredag 5.8 kl. 15-18 vid gruvan

Lördag 13.8 säljer vi mathantverk på Lantdagen

Boka plats (10 €): 

helena @mathantverk.fi eller 050-591 0049

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

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

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

Korsnäs Företagare r.f med Företagarcafé 

bjuder på kaffe 23.6!

Företagarcafé | KORSNÄS

Midsommarens delikatessmarknad 
Torsdag 23.6 kl. 15-18 vid gruvan (Gruvvägen 32)

Ägg, kött, fisk, stenugnsbakat 
bröd och bakverk, grönsaker, bär, 
mathantverk och pizza.

Pizza kan beställas och hämtas under dagen:  
Margueritha-7€, Vesuvio-8€, Opera-8€, 
Hawaii-8€, Capricciosa-8€ och Parma-10€ 
Förhandsbeställ senast onsdag 22.6 kl. 18.00 
via sms till: 040-6786169 Michaela & Ulf

Arr. Mathantverk Korsnäs

#

 

Korshamnsdagen 
lördag 16.7.2016

Boka redan nu in lördagen 16 juli. Då blir det fest 
i Storkors fiskehamn. På dagen blir det dagspro-
gram med sång och musik, laxsoppa, våfflor, lot-
teri m.m. På kvällen dans med 50-årsjubilerande 
Trio Sonor.
Storkorshamnslotterna finns till försäljning med 
mycket fina vinster. Nytt för i år är att vi lottar ut 
två resor, lottdragningen sker på Korshamnsda-
gen. 
Håll utkik, mer info kommer! 
Arrangörer som tidigare Harrström och Korsnäs 
Fiskargillen samt Korsnäs FF.
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Motionskampanjen
Sommarens motionskampanj pågår under tiden 
16.5-16.6. Kom ihåg att lämna in prestationskor-
tet till kommunkansliet i Korsnäs eller per e-post 
till lindholm.roger@gmail.com senast 20.6.2016.

Hopsis
tisdag 5.7 kl.
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Sommarens höjdpunkt
LAVADANS I KORSBÄCK

lördagen 30.7.2016

Linda & San Marino spelar upp till 
dans lördagen den 30.7.2016 

kl. 20.00 - 02.00 vid kvarnen

Servering

VÄLKOMNA!

Arr. Korsbäck byaförening

Beachvolleyboll-turnering 
Beachvolleyboll-turnering måndag 4.7 kl 17 
vid idrottsplanen i Korsnäs. 8 lag ryms med i 
turneringen. 4 personer skall ingå i laget. Ettan 
och tvåan prisbelönas. Anmälan till idr.instr. 
Roger Lindholm tel.044 2000081 senast 27.6.

Camillas fiskröror: Röra på rökt fisk, 
Molpekaviar och Laxtartar 250 gr  
6,00 €/låda
Vitlökssik 250 gr 6,50 €/låda
Beställ senast måndag 20.6 kl. 8.00
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Motionskampanjen
Sommarens motionskampanj pågår 
under tiden 16.5-16.6. Kom ihåg 
att lämna in prestationskortet till 
kommunkansliet i Korsnäs eller per 
e-post till lindholm.roger@gmail.com 
senast 20.6.2016.

Beachvolleyboll-turnering 
Beachvolleyboll-turnering måndag 
4.7 kl 17 vid idrottsplanen i Korsnäs. 
8 lag ryms med i turneringen. 4 
personer skall ingå i laget. Ettan 
och tvåan prisbelönas. Anmälan 
till idr.instr. Roger Lindholm tel.044 
2000081 senast 27.6.

Centralidrottsplan 5.7 kl 12-17. 
Avgift för hela dagen 5 euro.
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Lördag 2.7 kl. 17.00 Konstutställning med vernissage.   
Disa Ismark ställer ut sina porträtt, landskapsmålningar och 
andra alster.  
Disa Ismark (f. 1918) har under många år målat porträtt och 
landskap i olja. Hon har även målat akvareller och porslin 
samt  undervisat i äggfärgning i Väståbolands medborgarin-
stitut. Hon har deltagit i utställningar i Åbo och Åboland.  
Utställningen är öppen 2-23 juli. 

Lördag 2.7 kl. 18.00 Folkmusikkonsert med Marianne Maans  
Konserten börjar genast efter vernissagen. 

Onsdag 6.7  kl. 18.00 Spelmansmusik med Korsdraget och 
diktläsning.  
Författare Carita Nyström läser dikter ur sin nya diktbok 
Minnets labyrint. 

24.7-26.8 Konstnär Carl Wargh på besök i Korsnäs 
I slutet av juli skall Prästgården i Korsnäs få en unik konst-
närsgäst:  Den österbottniske konstnären Carl Wargh ställer 
ut under tiden 24.7. – 26.8. 
Carl Wargh  (f. 1938) hör till de främsta akvarellisterna i 
Finland. Han är en mästare på att suveränt förena teckning 
och akvarellteknik med en mycket personlig  och mångsidig 
handstil. Warghs konst är oftast klassiska landskap och 
interiörer.  
Det anses att hans konst är mycket finsk med kustbilder, 
havsmotiv, skog eller gammal bebyggelse. Carl Wargh iden-
tifierar den estetiska världen i sin omgivning.  
Även om hans motiv är från olika trakter i Finland återkom-
mer vissa miljöer oftare i hans konst. På utställningen i 
prästgården presenteras motiv från olika tider och olika byar 
bl.a. från Korsnäs, Petalax och Harrström. 

Den här utställningen är samlad speciellt för Korsnäs Präst-
gård. Det pågår forskning kring Carl Warghs konst som 
senare ska leda till en jubileumsutställning. Nu är hans konst 
i Österbotten. Ta vara på möjligheten att bekanta er med 
Carl Warghs konst på hemorten. Utställningen är öppen 
24.7-26.8, då muséet är öppet tisdag-söndag kl.13.00-17.00. 
Övriga tider enligt beställning per tel. 050-5181949. Speciella 
evenemang ordnas under lantdagsveckoslutet 13-14.8. 

Lördag 13.8 kl. 11-15 Lantdagen  
Carl Warghs konstutställning. Bokförsäljning i Prästgårds-
muséet. 

Söndag 14.8 kl. 11-12.00 Utomhusgudstjänst på gårdstunet i 
prosten Jakob Immanuel Bäcks anda.  
Kaffe med dopp i Prästgårdsmuséet. 

Sommarguide  
Sommarguide i muséet är studerande Pontus Westmalm för 
tiden 28.6 -7.8.2016.  
Muséet är öppet ti-sö kl. 13.00-17.00 

Hyr en stämningsfull lokal  
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stämningsfull miljö, kan 
hyras för olika familjehögtider som vigslar, dop, födelsedagar 
och släktträffar. Ta kontakt med Anita Ismark per telefon 050-
5181949 eller per e-post anita.ismark@gmail.com 

Kom med som medlem i museiverksamheten. 
Medlem kan du bli genom att betala medlemsavgiften till 
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. konto:FI65 5552 
2550 0073 37. Medlemsavgiften för 2016 är 10 euro. Efter 
medlemsregistreringen får du tidningen HEMBYGDEN som 
ges ut av Finlands svenska hembygdsförbund. 
Kom med i verksamheten! Kanske du har tips och idéer om 
fler verksamhetsformer.

Välkomna till Korsnäs prästgårdsmuseum! 

Sommaren i Korsnäs prästgårdsmuseum 
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Simkurser
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

Lek och plask
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med för-
älder eller annan vuxen.
I Molpe 4.7–8.7
Grupp 1 10.30- 12.00 En matpaus ingår.
Grupp 2 13.30-15.00 En matpaus ingår.   
I Harrström 11.7–15.7 kl. 13.00–14.00

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

Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2016

Avgiften ska vara betald innan simskolan in-
leds! Information om betalningen finns i bekräf-
telsemailet, som fås efter anmälan.
Simlärare:  Lena Kronholm, Benjamin Neder-
gård och Johanna Nylund.
Lekledare i Molpe: Tilde Stenbäck och Adam 
Häggqvist
Lekledare i Harrström: Hanna Enlund och 
Adam Häggqvist

Anmälan
Kom ihåg anmälan till sommarens simskoleverk-
samhet. Anmälan sker via internet på följande 
adress folkhalsan.fi/korsnas Välj sedan i spalten 
till höger beroende på till vilken verksamhet du 
önskar anmäla ditt barn. Begränsat antal platser. 
Sista anmälningsdag 20.6  Kom ihåg att meddela 
om eventuell transport i samband med anmälan.
Vid frågor gällande sommarens simkurser  kon-
takta simombud Anette Bjurbäck  050-3562823 
eller  Eva Ramstedt 050-5366281.

Glad sommar önskar 
vi på MI!

Höstens kursprogram delas ut till alla 
hushåll fredag 25.8.

OBS! MI:s telefonnummer har ändrat, 
040-6508100 (kansli) 
040-6508099 (rektor)

 

SOMMARLOPPIS  
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 

LÖRDAGAR kl. 11.00–15.00  
fr.o.m. lör. 2.7. t.o.m. lör. 13.8.2016. 

 
Samtidigt är det insamling av hela, rena och 
fläckfria kläder, skor, sängkläder, gardiner, 

mattor, husgeråd mm.   
 

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

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 
050 3638056 
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Vilja och handlingskraft

POWER PARK 23.6 
Kom med på en rolig, snurrig 
och hisnande dag på Power 
Park 23.6! Vi åker gemen-
samt med 4H-föreningarna 
från Kristinestad, Närpes och 
Malax, så påstigning sker på 
Strandvägen, norra kors-
ningen till Petalax. 
Resan kostar 50 € för 4H medlemmar över 130 
cm och 60 € för ickemedlemmar. Är du under 130 
cm är det 10 euro billigare. För föräldrar som vill 
komma med utan åkarmband kostar resan 25 €.   
Anmälningar senast 15.6 till Petra på petra.sund-
holm@fs4h.fi eller 045-8764838.petra.sundholm@
fs4h.fi

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

Info från 4H

IF FYREN 
INFORMERAR

Fyrens minivarv
Fyrens minivarv löptes onsdagen den 25.5. 
Cirka 30 löpare sprang in 1500 €. Pga det 
blåsiga och regniga vädret löptes minivarvet 
inne i kby skola, det fungerade också bra. Ett 
stort tack till alla löpare och sponsorer.

Pappersinsamlingen
Pappersinsamlingens slutresultat blev goda 
20.200 kg. Tack till alla som hjälpte till.

Klubbtävlingar
Klubbtävlingarna på idrottsplanen i Korsnäs 
på onsdagar fr.o.m. 1.6.2016. Tävlingarna 
börjar kl. 18.30, anmälningar från kl. 18.15. 
Läs mera på hemsidan iffyren.fi.

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

05.08 Stina Österbro berättar om sin resa 
    till Ekenäs och Hangö

12.08 Motionsdag
19.08 Att hitta tillbaka till livet
26.08 Vi dekorerar krukor med hjälp av 

    glasmosaik

           Välkomna alla vuxna daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf. 

Sommartorg vid Molpe paviljong
Fredagar under tiden 10.6-26.8 kl. 14-16 (mid-
sommarveckan torsdag).

Försäljning av grönsaker, jordgubbar, färsk och 
rökt fisk, bakverk. Välkomna!

Torghandlarna

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.

Kryssning till Umeå
Kom på regionens endagskryssning till Umeå 
23.9.2016 kl 9-19. 
Program, mat och dans, hela dagen på båten.. 
Anmälan genast till Gullvi Norras tel. 050-
4966120. Buss ordnas.

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f

Sommarresa till St. Petersburg
Vi har tillsammans med Närpes pensionärer en 
sommarresa till St. Petersburg 5-9.9.2016.  Kom 
med och upplev de praktfulla byggnadsverken, 
de otaliga broarna, marknader och stadens 
närhet till havet. Buss från hemorten till Hel-
singfors, därefter m/s Princess Maria med buffé 
ombord. Två övernattningar i St. Petersburg. 
Anmälan före 26.6 till Gullvi tel. 050-4966120 
eller Boris tel. 050-3137059. Pris 685 €.
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Sö 19/6 18.00 Kvällsgudstjänst i Kyrkan, 
Mats Björklund, Jasmine Nedergård.

Midsommardagen, lö 25/6 11.00 Högmässa 
i Kyrkan, Cay-Håkan Englund och Jasmine 
Nedergård.

Sö 26/6 11.00 Gudstjänst i Kyrkan, Cay-Hå-
kan Englund och Jasmine Nedergård.

On 29/6 19.00 Sommarsamling på Strand-
hyddan, Cay-Håkan Englund, Luthersalens 
musikgrupp, Gunhild Westberg och Jasmine 
Nedergård. Paus för kaffe/te.

Sö 3/7 11.00 Högmässa i Kyrkan, Cay-Håkan 
Englund och Jasmine Nedergård.

Sö 10/7 11.00 Gudstjänst i Kyrkan, Cay-Hå-
kan Englund och Jasmine Nedergård.

On 13/7 19.00 Sommarsamling på Strand-
hyddan med Rune Fant, systrarna Andtfolk, 
Gunhild Westberg och Jasmine Nedergård. 
Servering.

Sö 17/7 11.00 Högmässa i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Jasmine Nedergård.

Sö 24/7 11.00 Gudstjänst i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Jasmine Nedergård.

On 27/7 19.00 Sommarsamling på Strand-
hyddan, teol.stud. Samuel Erikson, Luther-
salens ungdomsgrupp, Erik Sepänaho och 
Jasmine Nedergård. Kaffeservering.

Sö 31/7 11.00 Gudstjänst i Kyrkan, Rune 
Fant, Guy Kronqvist, Jasmine Nedergård.

Ti-on 2-3/8 Läger för Järvungar, loungar, 
vargungar och juniorer på Strandhyddan. 
Närmare uppgifter och anmälan om del-
tagande till Jan-Ola Granholm, tel. 044-
4101823.

Sö 7/8 11.00 Högmässa i Kyrkan, Cay-Håkan 
Englund, Deseré Granholm.

Sommar i Korsnäs församling
On 10/8 19.00 Sommarsamling på Strand-
hyddan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm, 
Projektkören. Paus med servering.

Sö 14/8 11.00 Gammaldags gudstjänst på 
gårdstunet mellan Prästgårds- och hem-
bygdsmuséet. Vi går tillbaka till den dra-
matiska tiden kring 1917-20. I händelse av 
dåligt väder i Kyrkan. Efteråt kaffeservering 
i Prästgårdsmuseet.

Sö 21/8 11.00 Högmässa i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm. 1966 års 
konfirmander inbjuds till 50-årsträff. Efter 
högmässan fotografering, sedan servering 
och program i Församlingshemmet.

On 31/8 Hemliga utfärden: Något sevärt, 
något gott att äta, kanske något minne 
att ta med sig… Pris 40 euro. Start 8.30 i 
Molpe, 8.40 Korsbäck, 8.50 Korsnäs för-
samlingshem, 9.05 Taklax, 9.15 Harrström 
hemkomst vid 17-tiden. Anmälan till Pas-
torskansliet tel. 044-4101800 eller 044-
4101821 senast 25/8.

Pastorskansliet har under juli månad 
öppet endast torsdagar kl. 9-12. Tel. 044-
4101800.

Kyrkoherde Guy Kronqvist har semester 
13/6-14/7. Pastor Cay-Håkan Englund, 
Bergö, tel. 050-5951070, är hans vikarie.

Vår nya diakon, Hanna Östman, börjar från 
1 augusti. Hennes tjänstetelefon har num-
mer 044-4101825.
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Sjövägen 271, Molpe Tfn: 06-3476 754
info@strand-molle.fi www.strand-molle.fi

050-570 0698 
06-347 6698

050-452 2564

BERGFOLK
CAR SERVICE

BESIKTNING av fordon under 3500 kg

Bilreparationer

Års och kilometer service

Glas service

Däck och fälg service

Kolebackvägen 100, 66210 Molpe

NYHET!

Verkstad Besiktning
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Midsommarens 
öppethållningstider:

fre 24.6 10-02 
lö 25.6 12-22 
sö 26.6 12-22 

 

Trevlig midsommar!
 

Traditionen fortsätter... 
Grillkväll varje onsdag i juli, god 

mat och musik!

Till midsommar
- Grillbiffar i våra hemgjorda mari-

nader

- Färsk och rökt kvarkenlax, rökt 
sik (väderreservation)

- Catharinas siksmör

- Övermark rökeris produkter

          Vi saluför också:
- Grunden´s regn- och fiskekläder

- Gyttorp och Winchester patroner
    t.ex trap och skeet för lerduvsskytte, 

hagelpatroner och både övnings- och 
jaktpatroner till älgjakten.

Välkommen!

Molpeboden
Kolebackvägen 2

66210 Molpe
Tel/fax 06-3476 602

Byns bästa butik

Vi grillar varje fredag=
Mjukglass

1. juli bjuder vi på 10-års kaffe
Med många fina erbjudanden

M-Nybo’s
Blaxnäsvägen 16=    

66295 Töjby

www.nybos.fi
Vi finns på Facebook!

Må-to 8..30-17=
Fre 8.30-18=
Lör 8.30-13

06-3647106
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KORSNÄS
MÅ-LÖ/MA-LA 7-21  
SÖ/SU 10-21
Tel./Puh. 020 780 8180
Industrivägen 3, 66200 Korsnäs

Samtal från fast telefonabonnemang: 0,0835€/samtal + 0,06€/min. Samtal från mobilabonnemang: 0,0835€/
samtal + 0,17€/min./ Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä: 0,0835€/puhelu + 0,06€/min.Soitettaessa 
matkaviestinverkon liittymästä: 0,0835€/puhelu + 0,17€/minDär var du finns

Ingman
Vaniljgräddglass/
Vaniljakermajäätelö
1 l, 2 pkt/hushåll
2 pkt/talous

149
LU
Digestive
400 g (3,73/kg)

Hartwall
Limonadi
Äpple eller Hallon/Omena 
tai Vadelma, 1,5 l (0,73/l) 
(inneh.1,10 + pant 0,40 l)

Meiltä AGA-kaasuja.
- myös moottorikaasua

AGA gas hos oss.
- även motorgas

299

159

I kraft må-sö 20-26.6.2016/Voimassa ma-su 20.-26.6.2016
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

KAMPANJEN FORTSÄTTER 

 

Träolja till terrassen eller målarfärg till huset. 
Vi blandar den färg du behöver 

direkt i butiken! 

NYHET! 
TRÖJOR SVART/GUL 

T-SKJORTA 3337 

TRÖJA 3359 

99,- 
FÖRMÅNLIG GUNGA 
SIRKKA 3-pl. 
ett parti i lager 

Somriga 

priser 

Restaurang

STENBRYTAREN
Korsnäs    06/3641152

www.stenbrytaren.fi

Vi satsar på 
glutenfria 

alternativ i 
sommar!

Ny ung-
domlig 

och fräsch 
meny!

Öppet: måndag - torsdag 8 - 20

fredag 8 - 22, lördag - söndag 9 - 20

Catering - Personal - Servisuthyrning

Glasskiosken

öppen 11 - 21.

Även här          
glutenfria        

strutar.     
Mjukglass, 
milkshake 

m.m.
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SOMMARERBJUDANDE 

SOMMARTRÄFFAR

Köp en prenumeration och få ett 
”100% lokalproducerad”

-förkläde på köpet!

Besök gärna vårt tält i sommar! 
Träffa oss på:

1.7 TOMATKARNEVALEN, NÄRPES 
9.7 SOMMARMARKNAD, VÖRÅ

11.8 KONSTENS NATT, VASA

MALAX-KORSNÄS LOKALTIDNING

Följ Kustmedia 
på Facebook!

eller på
www.kustnytt..
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Yuasa Startbatterier 
till alla fordon

 

Cellpac Ab Silverbergsvägen 8 Korsnäs 
Tel.06-3641565 w w w. c e l l p a c . n e t

Semesterstängt 11-24.7.2016

UTHYRES I VASA OCH MOLPE
 Vasa:  1 rum, kokvrå, 29,5 m2 på Handelsesplanaden 39

 Molpe:  2 rum och kök, 56 m2 Söderbyvägen 3

 Ta kontakt med Erik och Anna-Mi Björkqvist
tel. 0500-362 617, 050-363 8056 

Uthyres

SNART ÖPPNAS I MOLPE
* Bokföring 
* Fakturering 
       - t.ex. Vägavgifter  
* Löneräkning 
* Kopieringstjänst

Linda Backgren-Holm (050-5575178) 
Annette Östman (050-5997878)

    

Lyxig Umeå weekend 
11.8 - 12.8.2016 

           189 € / person  
 

I priset ingår: 
* Bekväm busstransport med chaufför 
* Båtresorna tur-retur 
* Hotellövernattning på Stora hotellet 
* Hotellfrukost  
 

 

Lååånga Umeå dags-
kryssningar i sommar! 

8 h shoppingtid   

lördagar: 18.6, 9.7, 30.7 

 

fr. 57 € / person 

 

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

Stockholms weekend 
28.10 - 30.10.2016 

295 € / person 

I priset ingår: 
* Bekväm busstransport med chaufför 
* Båtbiljetter med B-hytt t&r 
* Hotellövernattning i delat dubbelrum 
* 2 x frukost 

* Oscarsrevybiljett kostar 95 €/person 

WWW.BUSWESTER.FI        TEL: 044-3234940 
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KORSNÄSINUutiset

Kunnassa kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2015 
tilinpäätöksen samanaikaisesti kun on käsitelty neljännes-
vuosiraporttia ja vuoden 2017 talousarvio-ohjeita. Voi-
daan tiivistetysti koota taloudellinen paketti toteamalla 
että, viime vuosi oli tappiollinen johtuen verotulojen suu-
resta pienenemisestä. Tämä vuosi vaikuttaa hyvältä mitä 
käyttöön ja kustannustasoon tulee sekä kunnan omassa 
toiminnassa että ostettujen palvelujen osalta. Pieni tulos-
varoitus on kuitenkin annettava tässä vaiheessa koska 
veroista ei ole tietoa ennen syksyä. Tiedämme, että talou-
delliset ajat ovat vielä tiukat ja pelkäämme, että myös tänä 
syksynä voi tulla suuria tarkistuseriä veroselvityksiin. 
Hallitus päätti siksi, että ainoastaan 98 % tämän vuoden 
talousarviosta voidaan toteuttaa. On itsestään selvä, että 
myös vuoden 2017 talousarvio-ohjeet ovat tiukat mutta 
meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa toimintaan siten, 
että saadaan tarvittava lopputulos.

Surullinen oli uutinen siitä, että Korsnäsin turvapaik-
kavastaanotto lakkautetaan. Tosin voidaan ajatella, että 

niinkin uusi yksikkö kuin Korsnäsin yksikkö 
on hiukan huonossa asemassa kun paikka-

lukumäärää on vähennettävä niin paljon 
mutta olisi toivottu, että voitaisiin myös 
hiukan huomioida toiminnallisuus. 
Korsnäsissa sekä henkilökunta että 
turvapaikanhakijat ovat viihtyneet 
hyvin ja on ollut erinomaisia mah-
dollisuuksia askarteluun tiloissa, 

joita aikaisemmin on käytetty 
koulutukseen. Nyt viesti on 

sellainen, että yksikkö lak-
kautetaan marraskuun 

lopussa, ellei maail-
mantilanne muutu. 

Kunnan kohdalla 
tämä tarkoittaa, 

että taas kerran joudumme miettimään kiinteistöjen tule-
vaisuutta. Meillä on nyt taas sopimus SÖFuk:n kanssa, 
joka astuu voimaan joulukuusta lähtien, joka takaa vuok-
ran vuoden 2018 loppuun saakka. Eräs mahdollisuus 
edullisen asumisen aikaansaamiseen on jos voisi alueella 
sijaitsevista oppilasasunnoista aikaansaada jotain alkajai-
siksi. Keskustelut asiasta pääsevät varmasti käyntiin jo 
kesän aikana. Muutokset maan pakolaistilanteessa voivat 
myös antaa Korsnäsille lisäaikaa ja toivomme hyvälle 
yhteistyölle jatkoa, jota meillä on ollut Punaisen Ristin 
ja SÖFuk:n kanssa pyrkimyksissä löytää rakentavia rat-
kaisuja.

Tänä kesänä meillä on myös juhlittavaa, nimittäin 
kymmen vuotta täyttävä maailmanperintömme! Juhlaa 
huomioidaan monella tavalla vuoden aikana ja Korsnä-
sissa juhlitaan maailmanperintöpäivällä Molpehällor-
nassa 14.8, tervetuloa! Muutoin maailmanperinnöstä 
kuullaan radiossa, koska meillä on kokonainen YLE-
viikko Merenkurkussa 13-19.6 ja vapaaehtoisille meillä 
on vapaaehtoisleiri, jossa tehdään leirimuotoista luonnon-
suojelutyötä 27-31.7. välisenä aikana. Jos olet enemmän 
kilpailuun suuntautunut, sinulla on kaikki mahdollisuu-
det! Jo nyt kirjoituskilpailu ”Maailmanperintöni” on 
käynnissä 1.8.2016 saakka, joten voit jättää kirjoituksesi. 
Säännöt ja palkinnot löydät sivulta www.luontoon.fi/
merenkurkku10. Mikäli sisällä istumisen kirjoittaminen 
ei kiinnosta voit mennä jahtaamaan maailmanperintö-
haukea! 100 haukea on merkattu ja päästetty Raippaluo-
don ja Björköbyn välisiin vesiin. Kaikista pyydystetyistä 
maailmanperintöhauista annetaan palkinto ja kymmenen 
ensimmäistä saavat lisäksi lahjakortin! Lue lisää kohdasta 
www.merenkurkku.fi/juhlavuosi. 

On siis takuulla ohjelmaa koko kesäksi, sen kun vali-
koi joukosta juuri sinulle tänä kesänä sopivat asiat. Älä 
unohda lepoa ja tartu hetkeen, syksy saapuu liiankin 
nopeasti, joten kerää kesäkuvia hienosta kunnastamme 
ja levitä mielellään kuvat ”osoitteeseen” #korsnassom-
mar2016 niin voimme kaikki jakaa vähän kesää tosil-
lemme! 

Toivotan teille kaikille oikein ihanaa kesää!
Christina Båssar, kunnanjohtaja

Kesä on tulossa ja tapahtumat sen mukana!
Koulut ovat viettäneet kevätjuhlansa ja oppilaat ovat saaneet toivottua kesälomaa. Kul-

jemme kohti juhannusta jättiaskelin ja Korsnäsissa voimme taas valmistautua täynnä ohjel-
maa olevaan kesään. Viime vuonna kirjoitin ensimmäisen pääkirjoitukseni KorsnäsNytt:iin 
kesän kynnyksellä uskossa, että ehdin tehdä kaikkea mutta en ehtinyt, joten on vielä monta 
mielipaikkaa löydettävänä!
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Juhlavuosi tulossa 
- Suomi 100 vuotta

Tarja Hautamäki työskentelee 
kulttuuripäällikkönä Pohjan-
maan liitossa ja hänet on valittu 
toimimaan maakunnan yhteys-
henkilönä kysymyksissä, jotka 
koskevat Suomi 100 juhlavuotta. 

Tarja vieraili Korsnäsin kirjastossa 
13.4.2016 esittääkseen juhlavuo-
den mahdollisuuksia ja edellytyk-
siä. Esitys löytyy myös Pohjanmaan 
liiton koisivuilta http://www.obotnia.
fi/tietopalvelut/suomi-100/. 

Pohjanmaan liitto on saanut varoja 
käytettäväksi juhlavuotta varten, 
näistä noin 135.000 euroa jaetaan eri 
juhlahankkeisiin Pohjanmaalla. Edel-
lytykset hankeavustusten saamiseksi 
ilmenevät esityksestä ja lomakkeita 
sekä osoituksia löytyy liiton koti-
sivuilta. Liiton hankerahojen vii-
meinen anomuspäivä on 30.9.2016. 
Oma rahoitus tulee olla 50 % kunnal-
lisia hankkeita varten ja 30 % muita 
varten.

Yritysten osalta on myös olemassa 
oma ohjelmaosuus. Yrityksillä voi 
olla kolme erilaista näkökulmaa 
juhlavuodelle: 1. Omat teot, 2. Ker-
tomukset omista teoistaan ja juh-
lavuodesta tai  3. Lahja Suomelle, 
esim. Osallistuu Suomea vahvista-
vaan yleishyödylliseen toimintaan.

Tarja Hautamäki esitteli myös listaa 
ohjelmista, jotka ovat yleisiä koko 
maassa ja, joihin voi ilmoittautua, 
mikäli haluaa liittää paikallista tapa-
usta laajempaan toimintaohjelmaan. 
Liittyminen suurimpiin kokonaisuuk-
siin ei automaattisesti tuo rahoitusta 
omaa paikallista osaa varten! 

Veteraanijuhla, itsenäisyysjuhla ja 
kuntien järjestämät juhlatilaisuudet 
saavat anomuksetta käyttää juhlavuo-
den kansallisia symboleja.

Suomen kotiseutuliitolla on tilai-
suus, joka on haaste muille kotiseutu-
liitoille löytää esineitä, joilla on ollut 

merkitystä maalle. Useita ehdotuksia 
esitettiin kirjastossa; Smidjan, Mylly, 
Korsnäsneulepaita, Virsikannel, Bul-
lerbasiussohva tai Satusohva. 

Korsnäsissa on oma työryhmä, 
jonka tehtävänä on yhteensovittaa 
juhlavuoden tapahtumia. Ryhmään 
kuuluvat Anita Ismark, puheenjoh-
taja, Christina Båssar, sihteeri, Carola 
Bäckström, Thommy Bergström, 
Petra Sundholm ja Jan-Henrik Hägg-
dahl. Työryhmä peräänkuuluttaa nyt 
erilaisia ajatuksia ja ehdotuksia siitä, 
miten voisimme juhlia maamme 
100-vuotisjuhlaa vuonna 2017. 
Ehdotuksia voi lähettää sähköpos-
titse osoitteeseen christina.bassar@
korsnas.fi. Lähetä ehdotuksesi ennen 
elokuuta, että työryhmä ehtii saada 
mukaan hyviä ajatuksia Pohjan-
maan liiton hankeraha-anomukseen 
30.9.2016.

Laitosasumisesta 
palveluasumiseen 
Lärknäsissa

Sosiaali- ja terveysministe-
riön tavoitteena on muuttaa 
palvelurakennetta sekä uudis-
taa palveluprosesseja. Henkilö-
iden tulee saada oikeaa palvelua 
oikeaan aikaan. Tavoitteena on, 
että yhä vanhemmat voisivat 
asua kotona kauemmin. 

Tukeakseen tätä kotihoito tarvit-
see tarpeeksi resursseja ja myös 

resursseja kuntoutusta varten. Muut 
toimenpiteet, jotka voivat lisätä iäk-
käiden mahdollisuutta asua kotona 
kauemmin ovat esim. iäkkäiden päi-
vähoito, omaishoitajien tukeminen, 
mahdollisuus käyttää telelääketie-
teellisiä palveluita kotihoidossa ja 
muut tekniset ratkaisut.

Kunnanvaltuusto päätti vuoden 
2016 talousarviokäsittelyn yhtey-
dessä tehdä Lärknäsin vanhainkotia 
koskevan säästön. Säästö pohjautuu 
siihen, että Lärknäsin vanhainkotia 
muutetaan laitoshoidon yksiköstä 
tehostetun valvonnan yksiköksi 
syksyn 2016 aikana. 

Tehostettu palveluasuminen
Tehostetussa palveluasumisessa 

asiakkaat vuokraavat huoneensa. 
Perusajatuksena on, että iäkkäät pää-
asiassa asuvat yksin, tai siis yksi asia-
kas per huone, mikäli asiakas ei halua 
asua jonkun kanssa.

Mikäli kaikkia laitoshoitopaikkoja 
muutetaan tehostetuksi palveluasu-
miseksi, paikkojen määrä vähenisi 
4-6 paikalla. Tämä voi myötävaikut-
taa lisääntyvään riskiin, että kunnan 
hoidon kokonaiskustannukset lisään-
tyvät mikäli henkilöt sen sijaan 
saavat hoitonsa akuutti- ja kuntoutus-
osastolla tai erikoissairaanhoidossa. 
Avohoitoa on siis vahvistettava 
ehkäistääkseen sellainen kehitys.

Laitosasumista ja palveluasumista 
lokakuusta lähtien

Hoito- ja hoivalautakunta päätti 
ehdottaa, että Lärknäs muutetaan 
yksiköksi, jossa 12-13 laitoshoito-
paikkaa ja 12 tehostettua palveluasu-
mispaikkaa, yhteensä 24-25 paikkaa. 
Muutos voidaan toteuttaa lokakuusta 
2016 lähtien.

Valtuusto hyväksyi 23.5.2016, että 
Lärknäs muutetaan tehostetuksi pal-
veluasumiseksi hoitolautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti.
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SUOMENKIELINENYhteenveto

Suunnit-
telumääräraha 
Korsnäsin keskus- 
urheilukenttää 
varten

Kunnanhallitus asetti 15.2.2016 
työryhmän Korsnäsin keskusur-
heilukentän toimenpiteitä varten. 
Työryhmä on pitänyt ensimmäisen 
kokouksensa ja todennut, että tarvi-
taan kokonaisratkaisu, jotta voidaan 
tehdä keskusurheilukentän kunnon 
peruskorjaus. 

Kunnon suunnitelma tarvitaan, 
mikäli kunta aikoo anoa tukea ELY 
-keskukselta. Avustusanomukset 
on jätettävä viimeistään joulukuun 
lopussa ja yleensä kunnat saavat noin 
30 % valtion tukea urheilulaitteisto-
jensa hankkeisiin. Suunnittelukus-
tannukset arvioidaan 18.000 euroksi.

Valtuusto päätti 23.5.2016 hyväk-
syä 12.000 euron määrärahan 
investointibudjettiin Korsnäsin kes-
kusurheilukentän suunnittelua ja 
peruskorjausta varten.

Tila Harrströmin 
kylässä myydään 

Valtuusto myi 23.5.2016 tilan Kvist 
11:4 Harrströmin kylässä Heikki 
Hannulalle ym. hintaan 26.500 
euroa. Heikki Hannula ym. antoivat 
korkeimman tarjouksen.

Ajankohtaisella alueella on vanha 
asuinrakennus ja ulkorakennus, joka 
ei enää ole käytössä. Alue on Har-
rströmin osayleiskaavassa ja sen 
merkintä on RAO (huvila-asutusalue 
/ vuoden ympäri asunnot) sekä mer-
kintä V (virkistysalue). Etäisyys ran-
taan tilan talosta on noin 150 m. 

Osakehuoneistojen 
myynti

Korsnäsin kunta myy kaksi osake-
huoneistoa – Korsnäsissa ja Moiki-
päässä.

Korsnäsin kirkonkylässä sijaitseva 
osakehuoneisto

Tarjous on saapunut huoneiston 
B 1 ostamisesta, jota kunta omistaa 
Aoy Korsnäs Rönngrändissa  Kors-
näsin kirkonkylässä. Huoneisto 
otettiin käyttöön vuonna 2012 ja se 
koostuu 2h+k, 62,5m2. Huoneisto ei 
ole vuokrattu tällä hetkellä. 

Tekninen lautakunta ehdotti 
19.4.2016, että huoneisto B1 i Aoy 
Korsnäs Rönngrändissa myydään 
ainoastaan, mikäli tarjouksen antaja 
on valmis maksamaan kunnanhal-
lituksen vahvistamaa hintaa, eli  
115.000 €. 

Valtuusto päätti 23.5.2016 myydä 
asunto B1 Aoy Korsnäs Rönngrän-
d:ssa hintaan 115.000 euroa.

Moikipäässä sijaitseva osakehuo-
neisto

Tarjous on saapunut huoneiston 
ostamisesta, jota kunta omistaa Aoy 
Söderbossa Moikipään kylässä. Huo-
neisto on 38 m2 ja se valmistui 1979. 

Tarjous on 12.500 euroa ja kunnan 
vahvistaman myyntihinnan mukai-
nen. 

Tekninen lautakunta ehdotti 
19.4.2016, että huoneisto no 7 Aoy 
Söderbo Moikipään kylässä myy-
dään hintaan 12.500 euro, mikä 
vastaa kunnan vahvistamaa myynti-
hintaa.

Valtuusto päätti 23.5.2016 myydä 
asunto no 7 Aoy Söderbossa Moiki-
pään kylässä hintaan 12.500 euroa.

Perusopetuksen 
opetussuunnitelma 

Opetushallitus on vahvistanut 
perusopetuksen opetussuunnitelman 
uudet perusteet. Uudet perusteet 
kiinnittävät kaikilla koulutustasoilla 
huomiota oppimiseen ja oppilai-
den aktiiviseen rooliin. Kommuni-
kaatiokyky ja ryhmäyhteistyö sekä 
pyrkimys kestävään elämäntyyliin 
korostuvat. 

Opetussuunnitelmatyö alkoi kun-
nissa 2015, jossa ohjausryhmä on 
johtanut työtä ja laatinut yleisen 
osan. Opetussuunnitelma 2016 ote-
taan käyttöön kokonaisuudessaan 
tai osittain 1.8.2016. Mikäli uusi 
opetussuunnitelma otetaan käyttöön 
kokonaisuudessaan, eri vuosikurs-
sien arviointi on mukautettava sen 
mukaan mitä oppilaat ovat lukeneet 
aikaisemmin. Maalahden kunta ottaa 
käyttöön opetussuunnitelman koko-
naisuudessaan 1.8.2016. Korsnäs 
ottaa opetussuunnitelman käyttöön 
kokonaisuudessaan vuosikursseille 
1-6.

Uusi opetussuun-
nitelma esikouluo-
petukselle 

Uusi paikallinen opetussuunni-
telma Maalahden ja Korsnäsin esi-
kouluopetukselle on laadittu vuoden 
2014 esiopetuksen opetussuunnitel-
man mukaisesti. Kansallisen ope-
tussuunnitelman perusteiden Syftet 
med de nationella läroplansgrun-
derna är att främja högklassig och 
enhetlig förskoleundervisning i hela 
landet. Esikoulu on tärkeä etappi 
lapsen opetuspolulla. 

Uusi opetussuunnitelma otetaan 
käyttöön 1.8.2016. Sen tulee toimia 
dynaamisena työkaluna, joka kuvaa 
ja antaa suuntaviivoja toiminnalle 
mutta huomioi myös muutokset. 
Työryhmä, jossa molemmat kunnat 
ovat olleet edustettuina, on laatinut 
opetussuunnitelman. Ryhmän työ 
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alkoi syyskuussa 2015. 
Paikallinen opetussuunnitelma jul-

kaistaan kunnan verkkosivuilla ja se 
on siten kaikkien saavutettavissa.

Koulukuljetukset 
perusopetuksen 
oppilaille

Sivistyslautakunta on pyytänyt tar-
jouksia kuljetuksista kouluihin ja esi-
kouluun ajalle 1.8.2016–31.7.2018 
kahden vuoden optiomahdollisuu-
della. Tästä on ilmoitettu HILMAssa 
ja informaatiota on lähetetty liiken-
nöitsijöille. 

Reitit jaettiin halvimman ehdotuk-
sen mukaisesti. Kahden lisävuoden 
optio annettiin. 

Seuraavat likennöitsijät valittiin 
reiteille:

Kaj Holm ja Kent Björkblom jaka-
vat kuljetukset kirkonkylän koululle 
ja siitä takaisin.

Bengt Andtfolk hoitaa kuljetukset 
Taklaxiin aamulla. Iltapäiväkuljetuk-
set jaetaan Andtfolkin ja Björkblo-
min kesken.

Lisämäärärahat 
valmistavalle ope-
tukselle

Valmistavan opetuksen opettajat 
katsovat, että sen ryhmät ovat liian 
suuret, ettei hyvää opetusta voidaan 
antaa sekä, etteivät noudata annettuja 
suosituksia. Anomus tuntiopettajan 
palkkaamisesta on lähetetty sivi-
styslautakunnalle.

Sivistyslautakunta hyväksyi 
17.3.2016 anomuksen tuntiopettajan 
(16 h) palkkaamisesta valmistavalle 
opetukselle. Lautakunta anoi 4 200 
euroa lisämäärärahaa kunnanhalli-
tukselta, että olisi mahdollisuus pal-
kata tuntiopettaja kevätlukukaudelle.

Valtuusto hyväksyi 23.5.2016 lisä-
määrärahaa 4 200 euroa tuntiopetta-
jan palkkaamista varten valmistavaan 
opetukseen kevätlukukaudella 2016.

Lastentarhanopettaja
Lastentarhanopettajan toimi (50 

%) on ollut haettavana 10.5.2016 
mennessä. Tointa haki 9 henkilöä.

Sivistyslautakunta valitsi 17.5.2016 
Cecilia Backgrenin lastentarhanopet-
tajaksi ajalle 1.8.2016–30.6.2017. 
Ensimmäiselle varapaikalle valittiin 
Annika Ekström ja toiselle varapai-
kalle Emma Westerlund.

Iltapäivätoiminnan ohjaaja
Iltapäivätoiminnan ohjaajan toimi 

(50 %) on ollut haettavana 10.5.2016 
mennessä. Tointa haki 4 henkilöä. 

Sivistyslautakunta valitsi 17.5.2016 
Anna-Lena Backin eftisledare (50%) 
ajalle 15.8.2016–2.6.2017. Varalle 
valittiin Therese Nygård.

Kokki
René Michelsson on ollut pal-

kattuna kokkina Moikipään kou-
lussa 10.8.2015 – 5.6.2016 välisenä 
aikana.  

Koska kokin työ on toimi, toimeen 
voidaan toistaiseksi palkata palveuk-
sessa oleva työntekijä.

Sivistyslautakunta päätti palkata 
René Michelssonin toistaiseksi 
6.6.2016 lähtien kokiksi Moikipään 
koululle.

Luokanopettajat
Tuntiopettaja Iris Holmback on 

ollut virkavapaalla opintojen joh-
dosta ja hänen sijaisekseen palkat-
tiin kasvatustieteiden maisteri Jenny 
Finnäs viime lukukaudeksi Korsnä-
sin kirkonkylän koululle.

Sivistyslautakunta pidensi 
17.5.2016 Jenny Finnäsin tunti-
opettajan viransijaisuutta Kors-
näsin kirkonkylän koulussa ajalle 
1.8.2016–30.6.2017.

Luokanopettaja Camilla Nyk-
vist-Ekström anoo vapautusta luo-
kanopettajan virastaan Taklaxin 
koulussa, koska hän on saanut toisen 
viran. Anomus hyväksyttiin.

Tuntiopettajat
Erityisopetuksen tuntiopettajan 

virka Korsnäsin kunnassa on ollut 
haettavana 6.5.2016 mennessä. 
Hakuajan puitteissa saapui yhdeksän 
hakemusta. Näistä kahdeksan täytti-
vät kelpoisuusvaatimukset.

Sivistyslautakunta valitsi 
17.5.2016 kasvatustieteiden maisteri 
Maria Sandströmin erityisopettajaksi 
toistaiseksi 1.8.2016 lähtien.

Koulunkäyntiavustaja
Koulunkäyntiavustaja Anette Bjur-

bäck on työskennellyt koulunkäyn-
tiavustajana monen vuoden aikana 
kunnassa ja tarve avustajista on jat-
kossakin olemassa.  

Sivistyslautakunta päätti 17.5.2016 
palkata Anette Bjurbäckin kou-
lunkäyntiavustajaksi toistaiseksi 
12.8.2016 lähtien.

Kouluapulaiset
Kaksi apulaisen tointa (91,5 %) 

ja (78,43%) on ollut haettavana av 
heltid har varit ledigförklarade att 
sökas per 10.5.2016. Toimia haki 11 
henkilöä. Haastatteluja on pidetty.

Sivistyslautakunta valitsi 17.5.2016 
Jessika Björkqvistin avustajaksi 
(91,5%) ajalle 1.8.2016–30.6.2017. 
Varalle valittiin Therese Nygård. 

Sivistyslautakunta valitsi 
17.5.2016 Sandra Westin avustajaksi 
(78,43%) ajalle 1.8.2016–30.6.2017. 
Varalle valittiin Therese Nygård.  
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Offentligt meddelande - Julkinen tiedote
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

Kunnankirjaston kesä
Korsnäsin kunnankirjasto auki koko heinäkuun 
osoitteessa Silverbergsvägen 23. 
Kirjasto on suljettu 1. elokuuta lähtien. Kirjasto 
muuttaa takaisin nyt peruskorjattuun kirjastokiin-
teistöön Silverbergsvägen 9.
Palautusluukku KKC:n pääsisäänkäynnin vieressä 
on käytössä elokuun ajan.
Kirjaston henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä kirjas-
toauton puhelimeen no 050-3523310. 8.8. lähtien, 
päivisin. Ei kirjastopalvelua!
Kirjastoauto ajaa jälleen viikoilla 33 ja 35. Kirjas-
toauto on kaikille, löydät aikataulun kunnan verk-
kosivulla.
Fredrikakirjastojen verkkokirjasto sekä e-kirjasto 
ovat auki, ja tarjoavat palvelua mikäli olet hankki-
nut PIN-koodin.

Kesäajat kunnankansliassa 

Kanslian kesäaika on 30.5-28.8.2016 välisenä aikana.
Kanslia on avoinna klo 8-15.

Kesäsulkemiset
Kunnankanslia on suljettuna viikolla 28-29 (11.7-24.7.2016)

Päivystys, sosiaaliosasto   050-406 4831 klo 10.00-12.00
Päivystys, tekninen osasto  050-550 6267 (v. 28)
       06-3479 136 (v. 29)

Kirjasto avataan muuton jälkeen alustavasti tor-
staina 1.pvnä syyskuuta klo 12.
Avajaisista ilmoitetaan kun tarkempia aikataulu on 
tiedossa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Hyvää kesää toivottaa Korsnäsin kunnan henki-
lökunta!
Carola Bäckström, kirjastonjohtaja


