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Den 13 augusti blev det 17 året 
i följd som lantdagen ordnas i 
vår självständiga kommun, och 
dagen har utvecklats till en dag 
då vi alla kan samlas och umgås 
tillsammans både små som stora 
och programmet är tänkt att 
passa alla i åldern 1 -100 år!

I år har vi Kvarkens världsarv 
i focus på olika sätt. Kvarkens 
världsarv upptogs på Unescos 
världsarvslista år 2006 och vi firar 
10-årsjubileum i år. Vi kan med 
glädje att notera att landets pre-
sident Sauli Niinistö såg mycket 
nöjd ut på bilderna härom veckan 
då han tog sig tid att besöka Vasa 
och Vasaregionen. Han konstate-
rade att vi ofta blir blind för det 
vackra i vår närmiljö, och så är 
det ju. Jag undrar hur många 

av er som blir 
förtjust för-

u n d r a d e 

Årets lantdag och aktuellt i höst! 
över den vackra Kyrkobyvägen 
där den slingrar sig förbi Kyrkan 
och skolområdet, eller vårt präst-
gårdsområde här mitt i byn? Jo, 
smultronställena är många i vår 
närmiljö, det gäller bara att öppna 
ögonen och ta sig tiden att hinna 
njuta av allt det vackra också.

Vårt världsarv är ett naturarv- 
det enda tillsvidare i Finland. 
Det var landhöjningen och dess 
inverkan på landskapet som är det 
unika. Ingen annanstans i världen 
är landhöjningen så här snabb och 
inverkar på landskapet, växtlig-
heten och djurlivet på land och i 
havet som just här i vårt område

Med projektmedel från olika 
EU-fonder och nationella fonder 
och stiftelser har olika utveck-
lingsåtgärder förts framåt genom 
projekt och projektledare. Ett sånt 
projekt var det Leader-projekt 
som Korsnäs och Malax kommu-
ner samarbeta kring ”Livet som 
lots och fyrvaktaren på Mojkepä 
fyr. Projektledare för det projektet 
var Ann-Sofi Backgren. Det är en 
stor glädje att hon sammanställt 
och återutgivit en utökad nyut-
gåva av boken om ”Jakob Rautio 
– den siste fyrvaktaren på Moi-
kepää fyr”, ursprungligen förfat-
tad av Jan Olof Åberg 1883. 

Vindkraften
Det är länge sedan den 
allra första vindkrafts-

parken i Finland bygg-
des. Det var år 1991 
i Korsnäs den togs 
i bruk! Det är 25 
år sedan! Även här 
var Korsnäs en före-

gångare!
Idag går det trögare 

med vindkraftsutbygg-
naden i vår kommun. Vi 

har endast en godkänd plan 

för vindkraften som är klar för 
byggnad i Harrström. För Poikel 
vindkraftsplan ligger ett besvär 
i förvaltningsdomstolen och det 
betyder att projektet stampar på 
stället och avvaktar domstolens 
beslut i ärendet.

Molpe-Petalax planen fick ett 
bakslag då den inte kom med 
i Österbottens förbunds etapp 
plan för vindkraften. Att den inte 
finns med där betyder att antalet 
vindmöllor som kan byggas på 
området börjar bli så litet att den 
ekonomiska lönsamheten kan 
ifrågasättas. 

Att sedan regeringen ändrar 
grundförutsättningarna och regler 
för inmatningstariffer gör det 
inte enklare att satsa på vind-
kraftsprojekt. Och visst kan man 
debattera och ifrågasätta lönsam-
heten i vindkraften, men det kan 
man snart göra med all traditio-
nell näringsform på landsbyg-
den. Jordbruket i sin traditionella 
form, gris eller köttproduktion 
mm. Men vi ska minnas att det är 
en av grundförutsättningarna för 
att hålla vår landsbygd levande att 
det finns inkomstmöjligheter även 
på mindre orter. Därför har vi inte 
råd att tacka nej till de möjlighe-
ter som erbjuds och jag anser att 
vindkraften är en sådan möjlighet.  

Näringslivsprojekt
Kommunen har tillsammans 

med Korsnäs företagare r.f. ett 
gott samarbete kring kommunens 
näringsliv. Vi har också en skild 
framtidskommitté som försöker 
förädla tankar och idéer till kon-
kreta projekt eller åtgärder som 
kommunstyrelsen kan ta tag i. 
Det senaste är fortsättningen på 
mathantverket som nu tar inrikt-
ning på integreringen av nyan-
lända invånare från andra länder. 
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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

Korsnäs framtid
Vi ser framåt med tillförsikt. 

Korsnäs har en stark företagar-
anda! Kommunen har klarat flera 
konjunktursvackor och pälskriser 
vilket visar på en vilja att klara av 
sina åtaganden på egen hand, lite 
finsk sisu så att säga. 

Vi har en aktiv befolkning och 
många aktiva byaföreningar som 
gör att aktiviteterna räcker till och 
vi har också fått priser och utmär-
kelser som bevisar det här för 
även den mera skeptiska delen av 
befolkningen.

Vi är i dag också mycket inter-
nationella och ifjol på senhösten 
kunde vi ge utrymmen och boende 
för närapå 160 asylsökande i 
de gamla KKC utrymmena. Vi 
hoppas ännu att verksamheten 
kan fortgå där, eftersom både 
anställda och boende har funnit 
sig väl tillrätta med tillvaron i 
Korsnäs. Inte så att vi önskar mer 
oroligheter ute i världen, men 
man tycker att man även på mig-
rationsverket borde se över var vi 
kan ge ett bra mottagande till de 
som söker skydd i vårt land.

I höst står stora saker på agen-
dan. Jourfrågan för Vasa central-
sjukhus är ett ämne som har varit 
aktuellt under hela våren och som-
maren. I pressen kan vi läsa om 
att samarbetsklimatet är dåligt i 
regionen, men just denna fråga är 
ett bevis på allt annat. Samstäm-
migheten är överväldigande både 
över parti, språk och kommun-
gränserna. Kollegorna i Korsholm 
och Malax har som vanligt under 
sommaren jobbat med en grund 
som vi alla kan använda och på ett 
beredningsmöte igår konstatera-
des att vi alla utgår ifrån den grun-
den och Vasa hade redan översatt 
det till finska. Vad är problemen?

Vi kommer under hösten att få 
ta ställning till ännu ett stort lag-
paket om hela social- och hälso-
vårdsreformen och vi kommer 
att samarbeta även där för att 
garantera invånarna i vårt land-
skap bästa möjliga vård för den 
summan som staten ger till land-
skapet. De preliminära utred-
ningarna och beräkningarna som 
släpptes i sommar visar på att 
både Österbotten som landskap 

liksom Korsnäs som kommun 
kommer att förlora på reformen. 
För landskapets del så handlar det 
om att vi har för stora kostnader 
med hänsyn till befolkningsstruk-
turen och hälsa. För kommunens 
del så är jag benägen att tro att det 
handlar om ett lite olyckligt val av 
startår för beräkningarna då man 
valde att utgå ifrån 2014 års bok-
slut. Just det året hade vi en pik i 
skatteinkomsterna och då slår det 
ut i att vi har för stora inkomster 
i jämförelse de nettokostnader för 
social- och hälsovården som ska 
överföras till landskapets regi.

För oss i Korsnäs gäller det att ta 
lyra på alla bra idéer till nya före-
tag, nya projekt och vi ska inte 
vara rädda för att försöka testa på 
nya saker.  Tillsammans och med 
en äkta omtanke om varandra så 
mår vi bra och då vi mår bra så då 
mår också Korsnäs kommun bra!

Christina Båssar, 
kommundirektör
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Årets lantdag drabbades tyvärr av det mycket 
regnandet i höst och det var säkert en hel besö-
kare som valde stanna hemma på grund av det 
ostadiga vädret. Något hällregn var inte att vänta, 
så det planerade programmet kunde ändå genom-
föras med några små justeringar. 

Kerstin Sjöstrand fungerade som konferencier under 
lantdagen. Kommundirektör Christina Båssar hälsade 
publiken välkommen och lyfte fram aktuellt i kommunen 
och närregionen. 

Årets barnprogram flyttade dock inomhus. I prästgård-
smuseet underhöll Apan Anders både ung och gammal 
med kända melodier och aktiviteter. En del av marknads-
deltagarna hade också valt att flytta inomhus och berättade 
om höstens aktiviteter i museet. I prästgårdmuseet kunde 
besökarna också bekanta sig med Carl Warghs konst-
verk, som finns utställda ända fram till den 26 augusti. 

Festtal av en tacksam flykting
Årets festtalare var Emina Arnautovic, hemma från 

Bosnien, men numera bosatt i Närpes. Emina har en lång 
anknytning till Korsnäs, för Korsnäs kurscenter var den 
institution, som stod för hennes utbildning på svenska 
efter att hon som flykting skulle integreras i sin nya hem-
bygd.

Hon förknippar Korsnäs med svenskhet, Korsnäströjan, 
godhet, mångfald, välmående och företagande. Hon är 
glad över att Korsnäsbygden öppnat dörren för flyktingar 
i många omgångar. 

- Korsnäs blev till och med den första kommunen som 
började integrera asylsökandes barn på svenska. Det ska 
ni vara stolta över! påpekade Emina.

När Emina var yngre, trodde hon att hon bodde på den 
bästa och tryggaste platsen i världen - Kozarac. Men en 
dag i maj 1992 ändrades allt. Kriget kom till byn. Emina 
stoppade sitt liv i två plastpåsar och tillsammans med sina 
barn gömde hon sig i grannens källare. Efter två dygn blev 
de upptäckta och hämtades ut på bygatan till en by som 
stod i brand. Männen skildes från kvinnorna och barnen 
och skickades till ”dödsläger”.

- Idag vet vi att över 1500 personer från min hemby dog 
i dessa fångläger, berättade Emina.

- I oktober 1992 hörde jag att min man blivit evakuerad 
till Finland på grund av sitt hälsotillstånd. Efter mycket 
om och men fick även jag och vårt barn komma hit och nu 

har vi byggt upp vårt nya liv i Närpes.
- Jag känner mig fortfarande hemma när jag besöker 

Kozarac. Men jag känner mig också hemma när jag 
kommer tillbaks till Närpes. Det hoppas jag också att 
dagens flyktingar både när de besöker sina hem, men 
också när de kommer tillbaks hit.

Kick off för nytt mathantverksprojekt
Lantdagen fungerade också som kick off för det nya 

mathantverksprojektet ”Integrering via Mathantverk 
– svenska från hand i mun”. Lantdagens besökare fick 
smaka på söta och salta bakverk från Syrien, Irak och 
Afghanistan. Falafel friterades på plats och serverades 
åt intresserade kunder. Även de lokala mathantverkarna 
fanns på plats med sina egna delikatesser.

Internationell lantdag

Emina Arnautovic berättade om hur hon hittat hem - 
både i Kozarac och i Närpes.
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Världsarvet Kvarkens skärgård firar 10 år i år och 
guiden Piia Orava fanns på plats i världsarvstältet. I tältet 
höll också Ann-Sofi Backgren till och bjöd ut den färska 
nyutgåvan om Jakob Rautio – den sista fyrvaktaren på 
Moikipää.

Flera premieringar
Årets kulturbärare premierades av Christina Båssar och 

Carola Bäckström. I år gick priset till serietecknaren 
Charles Söderman. En presentation av pristagaren finns 
på annan plats i tidningen. I år fick kulturbäraren dela på 
uppmärksamheten med en annan pristagare. Kjell Lolax 
hade nämligen av republikens president förärats musik-
rådstiteln ”Director Musices” och kommunledningen 
hade valt att förrätta prisutdelningen vid lantdagen.

Grekisk musik och dans 
Lantdagsprogrammet avslutades med grekisk musik 

och dans. Souvlaki Orhistra från Vasa bjöd på traditio-
nell grekisk musik. Orkestern består av flera medlemmar. 
I Korsnäs medverkade fem av dem; Ilias Missyris, själv 
grek, sjöng och spelade luta, Matti Jakobsson spelade 
det grekiska nationalinstrumentet bouzouki, Edmond 
Nushi spelade violin, Bengt Heikius spelade klarinett 
och Jari Tupala spelade bas.

Med sig på museitunet hade orkestern även dansgruppen 
Meltemia bestående av ett antal damer, som dansar tradi-
tionella grekiska danser till orkesterns musik. Damerna 
lyckades även lockade med sig några djärva medlemmar 
ur publiken att ta del av dansuppvisningen.

Ett tiotal marknadsförsäljare fanns på plats, men tyvärr 
var kommersen inte den bästa på grund av publikbortfal-
let. Föreningen ACR673-föreningen arrangerade Ameri-
can cars-utställning och brandkåren förevisade sina röda 
brandbilar. 

Stenbrytaren serverade traditionell lantdagslunch och 
på museitunet serverades fisksoppa, som lät sig väl smaka 
i det kylslagna vädret. Även hembygdsföreningens glöd-
hoppor gräddade på järnåldersugnen smakade gott en dag 
som denna. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Souvlaki Orhistra och dansgruppen Meltemia bjöd på grekisk underhållning.

Apan Anders underhöll i prästgårdsmuseet.
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Årets kulturbärare 2016 i 
Korsnäs kommun är serieteck-
nare Charles Söderman från 
Harrström, numera bosatt i 
Molpe. 

Charles har sysslat med serieteck-
nande ända sedan barndomen och har 
alltid varit fascinerad av serier. 

Finländska och svenska förebilder
Barndomens favoriter Kalle Anka 

och Buster har i vuxen ålder utökats 
med Leif Sjöströms Folkets dagblad, 
Krister Petersons Uti vår hage och 
91:an. De tre sista nämner Charles 
också som förebilder för det egna 
tecknandet. 

Under en tid på tio år höll Char-
les en paus i tecknandet, men då han 
själv blev far återupptäckte han sin 
gamla hobby. 

Tecknandet utgör en bra motvikt till 
undervisandet, Charles är yrkeslärare 
i ytbehandling på Yrkesakademin, 
och serietecknandet är ett utmärkt 
sätt att få utlopp för den egna krea-
tiviteten. Tecknandet ger mycket att 
fundera på och att koncentrera sig på. 
Det gäller att öva, öva för att utveckla 
det egna formspråket och berättandet. 

Charles börjar alltid med texten och 
pratet, sen tar han itu med tecknan-
det. En bra serie ska ha en slutpoäng 
och timingen är ytterst viktig. Inspi-
rationskällor är radion och diskussio-
ner runt kaffebordet. Frun Johanna är 
ett viktigt bollplank. 

Satir och karikatyrer
Charles tecknar bland annat i en 

kategori som enligt en artikel i Vasa-
bladet ”nästan inte finns”, nämligen 
finlandssvensk politisk satir.  Under 

Årets Kulturbärare 2016

devisen ”Satir ska slå uppåt och 
belysa orättvisor” och ” politiker 
måste tåla lite”, som är några citat så 
kanske man får se upp!

Han tecknar karikatyrer och har 
gjort bland andra Alexander Stubb 
och Juha Sipilä, som nästan saknar 
karaktärsdrag och därför är svår att 
teckna. Mikko Ollikainen figurerar 
också på hans webbsida. 

”Farbrorn”
Farbrorn är en figur som Charles 

skapat, eventuellt ett 
alter ego, enligt vissa 
uppgifter är farbrorn 
87 år, men åtminstone 
en 40 plussare, som 
Charles själv. Far-
brorn vill att ”allt ska 
vara som det alltid har 
varit”’, som Charles 

själv kan man fråga sig?
I november 2015 gav Charles ut en 

samling med de bästa seriestrippen 
hittills Fabrorn 2013-2015 : en resa 
i Farbrorns händelsekalender. Far-
brorn har under några år publicerats 
i tidningen ÖP. 

Charles har även lokala figurer som 
Korschungen.  Man kan bekanta sig 
med Charles blogg och figurer på 
www.farbrorn.com. En ny bok om 
Farbrorn är på kommande och Char-
les har även en barnbok på gång.

Korsnäs kommun vill genom 
utmärkelsen Årets kulturbärare 2016 
tacka Charles Söderman för att han 
berikar vårt kulturliv och låter oss ta 
del av sin talang och inlägg i sam-
hällsdebatten. Vi vill uppmuntra till 
fortsatt konstutövning och önskar all 
lycka och framgång i den fortsatta 
verksamheten.

Christina Båssar och Carola Bäckström gratulerar pristagaren Char-
les Söderman.
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Under Korsnäs lantdag 
2016 överräcktes offentligt 
en rådstitel till musikens 
trotjänare Kjell Gustav 
Lolax.

Republikens president Sauli 
Niinistö gör veterligt att egen-
företagaren och filosofie magis-
ter Kjell Gustav Lolax tilldelats 
Director Musices namn och vär-
dighet. Brevet är daterat i Hel-
singfors den 11 december 2015 
och undertecknat och signerat 
av president Sauli Niinistö och 
statsminister Juha Sipilä.

Kommunstyrelsen beslöt 
redan i slutet av 2014 att anhålla 
om hederstiteln Director musi-
ces åt Kjell Lolax. Bistånd 
fick vi av Sibeliusmuseét och  
Svenska Kulturfonden och det 
visar på att Kjells arbete har satt 
spår som är värd att uppmärk-
sammas.

Uppväxt med musik
Kjell Lolax har vuxit upp med 

musiken. Hans pappa var kantor i 
Petalax. Kjell var ofta med sin pappa 
i kyrkan och spelade. I tolvårsåldern 
bildade han och hans bröder Kenneth 
och Yngve sitt första dansband kallat 
Kjell-Jörgens. Under gymnasietiden 
i Petalax gymnasium spelade Kjell 
i en blockflöjtskvartett vilket var 
rätt ovanligt. Kvartetten fick göra 
TV-program och de spelade i kyrkor 
och gav konserter på olika ställen. 
I blockflöjtskvartetten i gymnasiet 
spelade också Rolf Nordman, som 
är rektor för Kuula-institutet i Vasa. 
Rolf och Kjell grundade orkestern 
Reflexbandet. Det var Kjells och 
Rolfs största projekt under studieti-
den. När han skulle välja yrkesbana 
så blev det Musikvetenskapliga insti-
tutionen vid Åbo Akademi efter stu-
dentexamen.  Efter avslutade studier 
jobbade han som kapellmästare och 
musiker vid Rundradions barn-tv-re-
daktion i Vasa. 

Musikskolor och Legato
Kjell Lolax har under många år 

Kjell Lolax - Director Musices

arbetat för musiklivets befrämjande 
i Österbotten. Tanken på en grund-
läggande musikundervisning för 
barn i hemkommunen fanns där hela 
tiden. Han tog intiativ till att grunda 
Malax-Korsnäs musikskola som 
1990 slogs ihop med Sydösterbottens 
musikskola och blev Musikinstitu-
tet Legato. Legato omfattar området 
Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs 
och Malax och samarbetet har funge-
rat väldigt bra. Kjell blev biträdande 
rektor och Ronnie Jaakkola rektor 
för Legato. Kjell ägnade sig hellre 
och mer åt musikundervisningen och 
kontakten med barn och ungdom 
än åt administration och ekonomi. 
Utvecklingen inom musikområdet 
har gått mycket framåt både i Öster-
botten och tack vare musikinstituten, 
Lappfjärds folkhögskolas musiklinje 
och Musikhuset i Jakobstad.

Mellan åren 1968-1987, nästan 20 
år, har han spelat dansbandsmusik. 
Han har spelat i de flesta ungdomslo-
kaler i Österbotten. Dansmusik ska 
man dansa till, träffas och umgås till. 
Dansmusiken och dansandet har fått 
ett uppsving på senare tid säkert tack 
vare TV-programmen. Musik han 
gillar är en typ av funkjazz och big-

bandsmusik. För Kjell är all musik 
likvärdig. 

Egenföretagare med musikstudio
Under de senaste åren har han 

verkat som egen företagare med 
egen musikinspelningsstudio 
AIM-studio där han spelar in olika 
artisters alster. 

Kjell säger själv att det var mest 
en slump att han började med 
studio-verksamhet. Han spelade 
i husbandet på barntv-redaktio-
nen i mitten av 80-talet och man 
ville att Kjell skulle banda in bak-
grundsmusiken så att inte hela 
bandet behövde vara på plats hela 
tiden. Kjell skaffade sig utrustning 
och snart kom olika orkestrar, som 
ville att Kjell skulle banda in deras 
musik. Det ena gav det andra. 
Hans bokförare sade en dag, att 
han måste ha ett namn på stu-
dion. Det blev AIM (allt i musik) 
-studio.

Det mest av fritiden tillbringar Kjell 
i studion och när han kommer hem, 
har han en hemmastudio. Han bandar 
allt från schlager-popmusik till andlig 
musik och folkliga traditionella visor.

Han har utfört en stor kulturhisto-
risk gärning när han har restaurerat 
och överfört kulturskatter från radi-
ons ljudarkiv och Åbo Akademis 
samlingar till cd. Det är allt från vax-
rullar från början av 1900-talet till 
rullband och 80-talets magnetband, 
där de sistnämnda faktiskt har sämst 
kvalitet av alla dessa. Det handlar om 
unikt material som verkligen borde 
bevaras. Det är ett arbetsdrygt arbete. 
Den maskin som överför vaxrullar-
nas ljudupptagningar till cd har han 
låtit beställa från Frankrike. Takten 
på överföringarna bestäms av de eko-
nomiska resurserna. Största kunden 
är etnologiska arkivet vid Åbo Aka-
demi, som har ett stort förråd av ljud-
upptagningar som ska bevaras för 
eftervärlden. 

År 2007 erhöll han Svenska Öst-
erbottens kulturfonds pris om 8.000 
euro för sin kulturhistoriska gärning.
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Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen 
en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den 
tid inom vilken en äldre person kan få socialser-
vice som han eller hon ansökt om.  

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

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 21 dygn Genomsnittlig väntetid för dem 
som placerades under tiden 
1.1–30.6.2016  

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

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.1–30.6.2016.

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

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

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

Korsnäs kommun har blivit beviljat projektme-
del för sitt projekt ”Integrering via mathantverk 
– Svenska från hand i mun ”. NTM–centralen har 
gett beslut i ärendet den 12.5.2016.

Projektet har beviljats bidrag på 48.114,08 euro totalt. 
För projektet krävs en privat andel om totalt 25.775,40 
euro och så fort en projektledare har anställts så bör 
ansökningar om privat medfinansiering sökas från fonder 
och stiftelser. Framtidskommittén fungera som arbets-
grupp för projektet.

Helena Höglund-Rusk - projektledare 
Befattningen som projektledare har varit lediganslagen 

på kommunens anslagstavla, hemsida och på MOL-tjäns-
ten den 2.6.2016. Ansökningstiden till befattningen gick 
ut den 16.6.2016.

Projektbudgeten är beräknad på en projektledare på 
75 % under tiden 1.5.2016 – 31.10.2017 eller 1 år och 5 
månader.

Två intresserade hade sökt projektledarjobbet inom utsatt 
tid. Framtidskommittén föreslog för kommunstyrelsen att 
Helena Höglund-Rusk väljs till projektledare för kom-
munens projekt Integrering via Mathantverk med en 75 
% arbetstid från och med den 1.7.2016.

Kommunstyrelsen beslutade 27.6.2016 i enlighet med 
framtidskommitténs förslag.

Projekt ”Integrering via Mathantverk - 
svenska från hand i mun”

Helena Hög-
lund-Rusk 
fungerar som 
projektle-
dare för nya 
mathantverks- 
projektet i 
Korsnäs.
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Sommarbilder från Lärknäs

Britt-Marie Maastokangas spelar dragspel och sjunger.

Cruising med American Cars Korsnäs. 

Demensföreningen Trivas bjuder på grisar och röd 
limonad.

Korvgrillning på gång

Vi sköter om våra planteringar. Vi lagar egen glass på Lärknäs.
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Bidrag för        
lodning av      
Harrström farled

Harrström lantmanna- och 
fiskargille anhåller om bidrag 
för lodningen av norra farle-
den i Harrström. Tidigare hade 
utlovats att man kunde utföra 
arbetet själva på talko, men på 
grund av ändringarna så måste 
den statliga myndigheten utföra 
lodningen.

Farleden kommer att ingå på sjö-
kort och kostnaden för detta kommer 
att uppgå till 800 till 1.000 euro.

Kommunstyrelsen beviljade 
27.6.2016 ett bidrag om 800 euro.

Korsnäs FF och Bosniska fot-
bollsföreningen GAZIJE har 
tidigare i vår inlämnat en ansö-
kan om ekonomiskt bidrag för 
sina planer att bilda ett division 
sex fotbollslag i Vasa fotbolls-
distrikt. Laget spelar under 
namnet Korsnäs FF2/Gazije.

Vid diskussionen i samband med 
överlämnandet av anhållan rekom-
menderades att laget i första hand 
skulle söka andra sponsorer, eftersom 
kommunen inte har budgetmedel för 

Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 14.6.2016 godkänt följande 
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. 
Byggnadslov
Byggare              Lägenhet    Ändamål
Marja Perkiö                Harrström 11:5    Gäststuga
Marja Perkiö              Harrström 11:5    Tillbyggnad bastu
Roger Backholm         Korsbäck 3:57  Tillbyggnad gödsellager
Roger Backholm          Korsbäck 3:11   Skyddstak för 
  jordbruksmaskiner
Timo Pikkala               Korsbäck 6:31    Tillbyggnad bastu
Korsnäs kommun  Korsnäs 31:1 Servicehus
Nina Hultholm              Korsnäs 876:2    Bastu
A Nyfors o J West      Korsnäs 11:76     Bostad
A Nyfors o J West             Korsnäs 11:76  Garage
Siv Granqvist-Neovius     Molpe 11:16     Bastu
Malin Hulkki                     Molpe 6:84    Bastu
Richard Pellas            Molpe 1:147  Tillbyggnad fritidshus
Lars Olav Skjäl             Molpe 10:188       Tillbyggnad fritidshus
D Syring o A Kulp        Molpe 15:5  Bastu
Johnny Yrjans        Molpe 2:65  Förråd

Åtgärdstillstånd
Samuel Eklund               Harrström 10:141 Värmebrunn      
Maria Mattans            Harrström 2:222  Förråd
Korsnäs kommun             Korsnäs 33:14      Glasskiosk 
Nguyen Tien Thuong        Korsnäs 31:9        Skyddstak
Vasa Elnät Ab                 Korsnäs 8:25        Parktransformator 
Vasa Elnät Ab                 Korsnäs 23:2        Parktransformator 
Vasa Elnät Ab                 Korsnäs 2:6   Parktransformator 
Vasa Elnät Ab                 Korsnäs 11:51      Parktransformator 
Vasa Elnät Ab                 Korsnäs 8:94        Parktransformator 
Fab Molpe Strömmen    Molpe 876:4       Glasskiosk 
Erik Pettersson  Molpe 10:72       Hamnkonstruktion
Taklax jaktklubb rf.            Taklax smf         Grillkåta
Gustav Aspö      Överträsk 2:72    Braskamin 

Anmälningsärenden
C o J Westberg  Harrström 1:94  Lada
Björn Höstman  Molpe 4:216  Lada
Glenn Höstman  Molpe 7:98  Lada

några större belopp till enskilda för-
eningar. De bidrag som kommunen 
utbetalar ska sökas från biblioteks- 
kultur- och fritidssektionen. Då det 
gäller styrelsens anslag så ska ansö-
kan lämnas in på hösten i samband 
med budgetberedningen och budget-
medel reserveras i enlighet med det. 

Våren 2016 fick Korsnäs FF – 75 
4.900 euro och Gazije 300 euro i 
bidrag från kommunen.

Kommunstyrelsen beviljade 
27.6.2016 200 euro i bidrag till det 
nya laget Korsnäs FF2/Gazije.

Bidrag till Korsnäs FF2/Gazije

Miljötillstånd
Stig Eklund har ansökt om 

miljötillstånd på lägenheterna 
Helenelund 2 RNr 4:56 och 
Pälsfarm RNr 4:76 i Harrström 
by för utvidgning av befintlig 
farm till att omfatta högst 1950 
avelshonor av mink med valpar.

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

Tillsynsnämnden beviljade 
14.6.2016 miljötillstånd åt Stig 
Eklund.

Korsnäs kommuns 
hembygdsfond

Kommunstyrelsen beslutade 
15.8.2016 att av 2015 års avkast-
ning dela ut 5.000 euro enligt 
den fördelning som stipuleras i 
fondstadgan för hembygdsfon-
den. 

Utdelningen av Hembygdsfonden 
blev: Lärknäs åldringshem i Korsnäs  
1000 euro, Korsnäs Hembygdsfören-
ing r.f. 750 euro, Föreningen Präst-
gårdsmuseet i Korsnäs r.f. 500 euro, 
Idrottsföreningen Fyren r.f. 750 euro, 
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 750 
euro, Korsnäs Mine Center r.f. 750 
euro, Korsnäs bibliotek 250 euro, 
Korsnäs scoutkår r.f. 250 euro. Totalt 
5000 euro.
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Asfaltering av Bovägen
Kökkärr benämnda enskilda vägs väglag har 

med den valda arbetsgruppen genomfört asfalte-
ringsprojektet av Bovägens köryta i juli månad 
i enlighet med väglagsstämmans upplägg och 
beslut.  

Totalkostnaden för beläggningen på 780 löpmeter kör-
bana blev 47.342,68 euro. Finansieringen förverkligas 
med väglagets kassamedel, vägdelägarnas fastställda 
bidrag i två arter samt vägdelägarnas fria bidrag,  Korsnäs 
kommuns och Korsnäs Samfälligheters bidrag samt väg-
lagets lånedel.     

Text och foto: Roger Bergström    

K
o
m

m
u

n
a
l
 in

f
o
r
m

a
t
io

n

Lägenhet Malm 11:76 i Korsnäs kyrkby
André Nyfors och Julia West anhåller om undantagslov 

i avsikt att flytta vägen som går till deras lägenhet Malm 
11:76 i Korsnäs kyrkby. André Nyfors och Julia West pla-
nerar att bygga ett nytt egnahemshus och garage.

Den nuvarande vägen är belägen på Norrby detaljplan, 
intill grannarnas bostadsbyggnader. Enligt André Nyfors 
och Julia West innebär detta risker och störningsmo-
ment under byggnadstiden, såsom stora tunga transporter 
medför.

Undantagslovet söks för att den ”nya” vägen kommer 
att dras på AO (kvartersområde för fristående småhus). 
Vägen går endast till deras lägenhet. Genom att flytta 
vägen skapas ett tryggare, rymligare och säkrare område, 
enligt sökanden.

Kungörelse ingick i Vasabladet och Pohjalainen 
10.6.2016. Grannarna har inget att anmärka på ansökan.

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att 
undantag i enlighet med 171 § och 172 § MBL med hän-
visning till ovanstående beredning kan beviljas. 

Kommunstyrelsen beviljade 27.6.2016 undantagslovet i 
enlighet med tekniska nämndens förslag.

Lägenhet 876:4
Jan-Erik Åkersten anhåller om undantag i avsikt att söka 

åtgärdstillstånd för inglasning av villaterrass om 20 m2. 
Enligt strandgeneralplanen har området RA beteckning 
(område för fritidsbostäder). Byggnadsrätten och byggna-
ders antal och typ anges av bestämmelserna i kommunens 
byggnadsordning.

Undantagslovet söks för att inglasningen av villateras-
sen om 20 m2. Använd byggrätt, villa 107 m2 och bastu 
40 m2 (tot. 147 m2 av total byggrätt om 160m2), vilket 
ger en mindre överskridning om 7m2 eller 5%. Ingen 
gäststuga kommer att byggas så dess byggrätt används 
istället.

Inglasningen behövs för att få bättre skydd för den syd-
västliga vinden som i huvudsak blåser sommartid dagtid 
och besvärande mygg kvällstid när vinden mojnat.

Kungörelse ingick i Vasabladet och Pohjalainen 
10.6.2016. Grannarna har inget att anmärka på ansökan.

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att 
undantag i enlighet med 171 § och 172 § MBL med hän-
visning till ovanstående beredning kan beviljas.

Åtgärdstillstånd skall sökas hos Korsnäs kommuns 
tillsynsnämnd.

Kommunstyrelsen beviljade 27.6.2016 undantagslovet i 
enlighet med tekniska nämndens förslag.

Lägenhet 2:16 i Molpe
Molpe sjöräddare anhåller om undantag i avsikt att söka 

bygglov för uppförande av ett servicehus på fastigheten 
2:16 vid det gamla färjfästet på Bredskär.

Enligt strandgeneralplanen har området LV-2 beteck-
ning (Område för fiskehamn). Hamn och bryggområde 
med tillhörande lager- och parkeringsområden. På områ-
det får uppföras bryggor och båthus.

Undantagslovet söks för byggandet av servicehus om 
96 m2 på LV-2 område. Servicehuset behövs för Molpe 
Sjöräddares verksamhet, bl.a. för underhåll av utrustning 
samt skolning av besättning och medlemmar. Byggandet 
tryggar och stöder upprätthållandet av sjöräddningsverk-
samheten mellan Kaskö i söder och Vasa i norr.

Kungörelse ingick i Vasabladet och Pohjalainen 
10.6.2016. Grannarna har inget att anmärka på ansökan.

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att 
undantag i enlighet med 171 § och 172 § MBL med hän-
visning till ovanstående beredning kan beviljas. 

Byggandet tryggar upprätthållandet av sjöräddnings-
verksamheten mellan Kaskö i söder och Vasa i norr. 
Byggnadstillstånd skall sökas hos Korsnäs kommuns till-
synsnämnd.

Kommunstyrelsen beviljade 27.6.2016 undantagslovet i 
enlighet med tekniska nämndens förslag.

Undantagslov
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Alvar Enberg föddes 1912 i Molpe, Korsnäs. 
Han var en flitig fotograf i hela sitt liv. I fotobo-
ken Hembygden har Alvars dotter Brita Käld-
man samlat en del av hans fotografier, närmare 
bestämt 557 stycken. De flesta bilderna är från 
Molpe och fotograferade under 1930-40-talen.

Fotografierna av människor i olika situationer, såväl 
vardag som fest, utgör en stor andel av bilderna. Du som 
har anknytning till Molpe kanske hittar dig själv eller 
någon släkting eller bekant på någon av bilderna. Många 
personer är namngivna i bildtexterna, men det finns också 
bilder på oidentifierade personer. På samtliga dessa bilder 
är, i tillägg till personernas identitet, klädseln intressant 
och anpassad enligt situationen.

Fotobok med gamla bilder från Molpe och Korsnäs 
En annan stor del av fotografierna utgörs av bilder på 

föremål, redskap, vapen och färdmedel samt olika arbets-
uppgifter och arbetsmoment, ofta med anknytning till 
jordbruk och fälan, säljakten. 

En  del (142 st) av dessa fotografier ägs av Svenska lit-
teratursällskapet i Finland, Folkkulturarkivet, vilket anges 
i bildtexten för respektive fotografi. Beskrivningarna till 
dessa bilder är Alvars egna och anger föremålets använd-
ning samt vem som ägde föremålet. Då beskrivningarna 
är både utförliga och målande kan boken kanske till och 
med användas som uppslagsverk av den som äger gamla 
föremål med okänt användningsområde.

Dessutom finns i boken en hel del bilder på byggna-
der och platser i Molpe med omnejd och även skärgården 
utanför Molpe.

Fotoboken Hembygden finns till försäljning på Molpe-
boden och Andelsbanken i Molpe, Korsnäs Blomster-och 
Begravningstjänst i Korsnäs samt på Gros bokhandel i 
Vasa.

Mia Westman

Fotoboken Hembygden av Alvar Enberg

Fotoboken Hembygden. Alvar var också en aktiv för-
fattare och bokens pärm pryds av en av hans dikter 
som också har fått namnge boken.

Ståndarstol. Att pottan, i olika former, har en lång 
historia vet vi, men att den än i dag populära gåsto-
len för småbarn har en föregångare i denna stån-
darstol visste nog inte alla!

Festklädda ungdomar från Molpe.
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Boken om fyrvaktaren på Moikipää
Med anledning av 10-års jubileet för världsarvet 

Kvarkens skärgård har en ny världsarvsprodukt 
sett dagens ljus. Boken om den siste fyrvaktaren 
på Moikepää Jakob Rautio har återutgivits, 208 
år efter sin dödsdag 12.8.1808. Det var dagen då 
ryssarna anföll hans fyr på Moikepää (numera 
Molpehällorna). 

”Jakob Rautio – den siste fyrvaktaren på Moikepää fyr. 
Berättelser från världsarvet Kvarkens skärgård” är en 
nyutgåva av boken ”Fyrvaktaren på Moikepää – berättel-
ser från sista finska kriget”, skriven av Jon Olof Åberg år 
1883.

Ann-Sofi Backgren, född, uppvuxen och bosatt i Molpe 
har alltid varit intresserad av historia och speciellt lokal-
historia. Som guide ute vid Molpehällorna har hon berät-
tat om Jakob Rautios levnadsöde. Många har fascinerats 
av historien och uppmuntrat henne till en nyutgivning av 
boken ”Fyrvaktaren på Moikepää”. Boken är ett av stegen 
i bevarandet av ett skärgårdskulturarv som kanske annars 
skulle gå förlorad.

Boken är illustrerad av Bergöbon och konstnären 
Lars-Göran Söderholm, som fått fria händer att illustrera 
lämpliga avsnitt ur boken. Bokens layout är gjord av Petra 
Långfors. Ann-Sofi Backgren har sammanställt nyutgå-
van och gett ut boken på eget förlag. 

Jakob Rautio
Boken handlar om Jakob Rautio, den siste fyrvaktaren 

på Moikepää, numera Molpehällorna och om hans lev-
nadsöde med kärlek, sorg och ond, bråd, död. Som ung 
förälskade Jakob sig i flickan Katri men han hade en rival 
i ryssen och soldaten Nikita Tolstoi. Även den ryska kap-
tenen Alexander Strogoi kastade sina blickar mot Katri. 
Händelsen utspelar sig i Tavastlands skogar i slutet av 
1700-talet. Katri blir bortrövad av ryssarna och Jakob 
kämpar för att rädda henne. Senare blir Katri gravid och 
hon föder flickan Selmi. Tyvärr dör hon själv. År 1790 
kommer Jakob Rautio ut till Moikepää som fyrvaktare 

i svenska kronans tjänst tillsammans med Selmi. Ödet 
gjorde att de tre männen Nikita, Alexander och Jakob 
möttes igen den 12 augusti 1808 då en stormvåg kastade 
iland ryska soldater vid Moikepää. Där går den sista stri-
den. Vem vann? Och vem var Selmis pappa egentligen?

Fredagen den 12 augusti hölls officiell bokutgivning 
på Stormlyktan i Molpe. Boken salufördes på lantdagen i 
Korsnäs och kommer att säljas i lokala näringsställen och 
bokaffärer i regionen.

Text och foto: Kenth Nedergård 

Ann-Sofi Backgren, Petra Långfors och Lars-Göran 
Söderholm är trion, som sett till att boken om den 
siste fyrvaktaren på Moikipää fått ett nytt liv.

Den nyutgivna boken om fyrvaktaren Jakob Rautio 
på Moikipää är en officiell världsarvsprodukt.
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lia Hartvik, Filip Fröding, Oliver Snickars, Wilmer 
Ribacka, Casper Holm, Agnes Berglund, Casper Stor-
björk, Marius Ramstedt, Simon Sten, Tilde Aspbäck, 
Rasmus Lundström, Elenor Bäcklund, Jonathan Hon-
kanen, Abie Garrido, Matilda Bjurbäck

Simkandidat: Adelina Udd, Hampus Mattans, Jenni-
fer Sten

Simmagister: Hugo Helgas, Linnea Westerlund
25 meter: Amanda Vesterback, Walter Häggblom, 

Ronja Aspö, Alva Blomberg, Joel Bjurbäck, Siarhei 
Krokun, Saara Hyvätti

50 meter: Jakob Blomqvist, Emma Långström, 
Felicia Nyståhl, Agnes Bäcklund, Elvin Söderlund, 
Matilda Bjurbäck, Tilde Aspbäck, Jonathan Honka-
nen, Abie Garrido

100 meter: Occar Maij, Magdalena Granqvist, Say 
La Paw, Jakob Blomqvist, Emma Långström, Felicia 
Nyståhl, Isak Häggvik, Agnes Bäcklund, Elenor Bäck-
lund, Jonathan Honkanen

200 meter: Felicia Nyståhl, Cecilia Hartvik, Isak 
Häggvik, Linn Sebbas, Jonathan Honkanen, Kevin 
Södergran, Ida Sjöblad

500 meter: Jennifer Sten, Oliver Snickars, Nicolay 
Häggdahl, Miranda Aspö, Casper Storbjörk, Belinn 
Lindeqvist, Faruk Hodzic, Noah Renholm, Joel Blom-
qvist

1 km: Belinn Lindeqvist, Nicolay Häggdahl, Elvira 
Södergran, Jonathan Backholm

2 km: Linnea Westerlund
Simkunnighetsmärket: Linn Sebbas, Agnes Berglund, 

Jasmine Rönnholm, Casper Storbjörk, Belinn Linde-
qvist, Marius Ramstedt, Faruk Hodzic, Elin Vägar, 
Bianca Moliis, Noah Renholm, Isak Häggvik

Simlärare var Lena Kronholm, Johanna Nylund och 
Benjamin Nedergård. Lekledare i Molpe var Adam 
Häggqvist och Tilde Stenbäck, i Harrström var Adam 
Häggqvist och Hanna Enlund.

Diplom: Katya-Linn Rosbäck, Andrea Rosbäck, 
Oscar Norrgård, Amanda Aspbäck, Harun Hodzic, 
Liam Ruusuvirta, Stepan Averkiev, Linus Ruusuvirta, 
Hurija Hodzic, Leo Bäcklund, Jonathan Lundström, 
Amanda Svartgrund, Wilmer Björkblom

Vattenvanemärket: Hannes Häggvik, Filip Rosen-
qvist, Emma Vägar, Olivia Östring, Ida Karlsson. 
Theo Westmalm, Jonathan Rönnholm, Melisa Bila-
jac, Elwin Fröding, Wileyoo Majsjo, Linnea Andt-
sjö, Kevin Nygårdas, Ella Berglund, Sofia Näsman, 
Zacharias Aspö, Milton Blomqvist, Mariana Maij, 
Hurricane, Oscar Nordmyr, Milton Westerlund, 
Kevin Smedlund, Ellen Björkqvist, Isac Westerberg, 
Yasminé Smeds

Nybörjarmärket: Linus Rosenqvist, Olivia Östring, 
Theo Westmalm, Oliver Överholm, Hannes Söder-
man, Livia Sebbas, Milton Blomqvist, Mariana Maij, 
Anni Garrido, Emilia Olli, Joshua La Mantia, Thilde 
Lundvall, Evelina Juthnäs, Oscar Björkqvist, Jonas 
Granås

Intressemärket: Mathilda Aspbäck, Amanda Vester-
back, Jakob Blomqvist, Hampus Stangrund, Walter 
Häggblom, Celine Ramstedt, Gabriella Rutledge, 
Tindra Juthström, Nova Juthström, Linnea Ribacka, 
Alva Blomberg, Joel Bjurbäck, Agnes Bäcklund, Elvin 
Söderlund, Ida Sjöblad, Saara Hyvätti, Jonas Öster-
berg

Talangmärket: Jonathan Backholm, Elin Vägar, 
Bianca Moliis, Joel Blomqvist, Isak Häggvik, Ceci-

Folkhälsan i Korsnäs har hållit simskola vid Molpe simstrand 27.6 - 8.7.2016 och vid Harrström 
simstrand 11 - 22.7.2016. Tre Lek och Plask-grupper har också hållits.

Sommarens simskolor

Duktiga simskoleelever vid Harrström simstrand.
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Jakob Immanuel Bäck var kyrkoherde i 
Korsnäs församling från maj 1908 till hösten 
1925, nästan 18 år. Hans tid i Korsnäs försam-
ling var temat för den gammaldags gudstjänsten 
i Korsnäs kyrka söndagen efter lantdagen. Litur-
gin följde kyrkohandboken antagen av det sjunde 
allmänna finska kyrkomötet år 1913. 

Jakob Immanuel Bäck var en mycket driftig person. 
Han arbetade för att öka läskunnigheten i bygden och för 
folkskolornas införande i byarna. Han upplevdes ganska 
sträng när han höll läsförhör, då han kontrollerade den 
bibliska kunskapen. Det evangeliska ungdomsarbetet 
låg honom varmt om hjärtat och han verkade inom den 
evangeliska rörelsen. Han var en god predikant liksom 
sin far. Han verkade för att bönehus skulle byggas. Tre 
bönehus började verka i Korsnäs under Bäcks tid, i Töjby, 
Molpe och i Taklax. Under hans tid fanns det 12 söndags-
skolor som samlade närmare 400 barn. På 1920-talet hade 
Korsnäs den största befolkningen någonsin drygt 5000 
invånare.

I gudstjänsten kom det fram vad som rörde sig i tiden 
och i församlingen. Det var religionsfrihet i Finland. Fri-
kyrkligheten var på framväxt. Sångerna i gudstjänsten 
var tidstypiska för den dåtida väckelserörelsen. Kyrkokö-
ren sjöng ”strängbandsaktiga”sånger. Jasmine Nedergård 
sjöng flera sånger till eget pianoackompanjemang. En av 
sångerna var skriven av Johannes Bäck, Jakob Immanuel 
Bäcks far. 

Den allra första diakonissan i Korsnäs församling 
anställdes 1922. Hon hade mycket hälsofostran på sitt 
schema. Diakonissan delade ut knäckebröd, äpplen och 
tandborstar i kyrkan. Hon ville att folk skulle äta hälso-
samt och borsta tänderna ordentligt. Hon ville med sin 
hälsofostran motverka barnadödligheten. Vår nya dia-
konissa, Hanna Östman,  uppträdde som den gamla dia-
konissan. 

Roger Lindholm fick agera rollen av en far som förlorat 
barn på grund av sjukdom. I Korsnäs föddes 135 barn år 
1920. Under samma år dog dock 120 personer varav 45 
var under 10 år. Det var många vanliga barnsjukdomar 
som skördade liv på den här tiden. Det var svåra och fat-
tiga tider. 

Familjen Bäck
Kyrkoherden hade en stor familj med åtta barn. Hans 

hustru Ellen (född von Essen) var en driftig person som 
skötte prästgårdens sysslor, ladugård och åkerbruk med 
hjälp av drängar och pigor. Prästfrun var också mycket 
samhällsaktiv. Hon valdes bland annat in i styrelsen för 
centralbiblioteket när det bildades 1922 i Korsnäs. Bäcks 
dotter Maj-Len Lindroos har beskrivit barndomstiden i 
Korsnäs som den lyckligaste tiden i hennes liv.

Gammaldags gudstjänst i Korsnäs kyrka
Riksdagsman

Jakob Immanuel Bäck var så samhällsengagerad att han 
ställde upp och blev vald till riksdagsman. Han arbetade 
för tillkomsten av det svenska biskopsstiftet, Borgå stift. 
Han arbetade för att kristendomsundervisningen i folk-
skolan skulle bibehållas. Han fick till stånd fiskefyrar 
utanför Korsnäs kust och verkade för kust- och fiskarbe-
folkningens utkomstmöjligheter.

Medverkande i gudstjänsten
Kyrkoherde Guy 

Kronqvist agerade 
som Jakob Immanuel 
Bäck, var liturg och 
höll predikan. Musé-
ernas ordföranden 
Kerstin Sjöstrand och 
Anita Ismark hälsade 
välkommen till guds-
tjänsten. Birgit Söder-
sund och Ann-Mari 
Teerimäki var kyrk-
värdar. Bibeltexterna 
vid första och andra 
läsningens lästes av 
Roger och Ulrika 
Lindholm. Övriga medverkande var kyrkokören under 
ledning av kantor Desere´Granholm. Jasmine Nedergård 
sjöng solo till eget pianoackompanjemang. Diakonissan 
Hanna Östman uppträdde som församlingens första dia-
konissa. Kollekten uppbars av Bjarne Hoffman och Sanna 
Lind.

Efter gudstjänsten serverade Maggie Haga kyrkkaffe 
med bulle i prästgårdsmuséet, Korsnäs gamla prästgård, 
där familjen Jakob Immanuel och Ellen Bäck bodde i 
tiden. Kyrkobesökarna hade följt vinken att komma gam-
maldags klädda. Under kyrkkaffet förrättades dragning 
av vinster i det lotteri för Nordkorea som Ulrica Lind-
holm ordnat. Huvudvinsten, en tavla, vanns av Ing-Britt 
Hofman.

Text och foto Anita Ismark
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Sedan fortsatte följet med bruden och brudgummen 
samt körkarlen i häst och kärra till hembygdsmuseets 
gårdstun, där bröllopsfesten vidtog.  Bröllopsföljet klädde 
sig fint, tidsenligt i gammaldags utstyrsel.   

Text och fotoarrangemang: Roger Bergström

Gammaldags bondbröllop
På hembygdsmuseets gårdstun, i vackert väder 

lördag 9.7, bjöds de många gästerna på glimtar ur 
ett gammaldags bondbröllop.   

Programmet inleddes på Lärknäs och Buketten, som 
fick besök av hela bröllopsföljet med häst och kärra. 

Aktörerna i sommarens 
bondbröllop. Från vänster 
Roger Bergström, Thea 
Bergström (brudgummens 
far och mor), Tommy Rusk 
(brudgum), Emma Ulfvens 
(brud), Jan-Erik Ravals, 
Ing-Britt Hofman (brudens 
far och mor), Gunnel Söder-
sund och Mikael Södersund 
(prästfru och präst).

15.9.2016 
kl. 8.30-10.30

Frukost och mingel 
för ensamföretagare 

Dermoshop
Västanlidvägen 50,  KORSNÄS 

Program:
Välkomsthälsning, KÖFs ensamföretagares utskott och Korsnäs Företagare

Henry Backlund, vd för Dermoshop, berättar om företaget
Företaget Dermoshop bjuder på frukost

plats:

Anmäl dig till: info@rp-yrittajat.fi
              (vi behöver din anmälan före 12.9)

välkommen på

YKSINYRITTÄJÄT 
ENSAMFÖRETAGARE

i samarbete med:
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Kontakta företagsrådgivare på VASEK och 
Nyföretagscentrum Startia

Kjell Nydahl 
kjell.nydahl@vasek.fi 

050 368 2686

V
A

S
E

K

Semestrarna börjar vara över och personalen på 
VASEK och Startia återvänder till arbetsplatsen. Vi 
har ett och annat intressant på gång!

Frukostseminarier

Nyföretagscentrum Startia ordnar i samarbete med sina 
expertorganisationer frukostseminarier för nyföreta-
gare:
25.8 Norlic: Miksi käyttää tilitoimiston palveluita? 
30.8 Bäck&Vilén: Varför använda bokföringstjänster?
29.9 Fondia: Yrityksen sopimukset 
30.9 DKCO: Företagets avtal
25.10 IF: Yrityksen vakuutusturva 
28.10 Fennia: Företagets försäkringsskydd
24.11 Nordea&Finnvera: Finansiering av företagsverk-
samheten 
25.11 Nordea&Finnvera: Yritystoiminnan rahoitus

Frukostseminarierna ordnas i VASEK utrymmen på 
Nedre torget i Vasa, de börjar kl. 8.00 och pågår i ca en 
timme. Anmäl dig till info@vasek.fi.

Företagsrådgivning i Korsnäs
Kjell Nydahl hjälper Korsnäsföretagen att utvecklas, 
svarar på frågor om hur man startar eget företag och 
kan dessutom tipsa om vilka företag som är till salu i nej-
den. Kjell har mottagning på Korsnäs kommungård enligt 
följande:
22.9 kl. 12.00–16.00 
20.10 kl. 12.00–16.00 
17.11 kl. 12.00–16.00
Ring till Kjell och boka en tid. Han kan också komma och 
besöka ditt företag eller så kan ni träffa på VASEK.

Kom ihåg-lista för dig
• Funderar du på att starta eget? Du kan boka tid till 

startrådgivning på nätet www.vasek.fi/foretagstjans-
ter/starta-eget/boka-tid-for-radgivning/ 

• Kolsters avgiftsfria rådgivning om patentärenden 
och olika skyddsformer på VASEK 6.9 och 4.10. Des-
sutom ger också Hannusmedia kostnadsfri rådgiv-
ning kring försäljning och marknadsföring 29.9 och 
27.10. Kom ihåg att boka din tid!

• På Österbottens Företagsbörs hittar du företag som 
är till salu i Österbotten http://www.pohjanmaanyri-
tysporssi.fi/sv/ 

• Beställ eVASEK-nyhetsbrev som utkommer varannan 
vecka. www.vasek.fi 

• Är ditt företags uppgifter up to date i Vasaregionens 
företagsregister? Kolla att uppgifterna stämmer och 
ändra vid behov. https://www.vasek.fi/foretags-
tjanster/befintliga-foretag-2/vasaregionens-foreta-
gsregister 

Hösten startar med full fart
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KORSNÄS
På gång i

Matmarknad vid gruvan idag 
Fredag 26.8 kl. 14-17 (OBS! TIDEN)

NORRÄNGSVÄGEN

HÄSTRIDNING - KAFFE & KORVFÖRSÄLJNING
18.9   kl. 13.00

OTIONSBINGO

VÄLKOMMEN!
A R R A N G Ö R :  T A K L A X   U N G D O M S F Ö R E N I N G 

START VID TAKLAX UF

gå - spring - cykla - jogga
Gå slingan på 1-2 km med utsatta stationer

INGEN DELTAGARAVGIFT

Korsnäs Hembygdsförening r.f. ordnar en 

MEDLEMSRESA 
den 15 september 2016. 
Vi besöker Soldattorpet i Uttermossa. 
Soldatorpet ligger i ett naturskönt område 
vid sjön Tönijärvi i Uttermossa. Området är 
ett historiskt soldattorp från 1800-talet. Vi får 
guidning av området av värden, som förresten 
utsågs till Finlands XI Officella Byfåne. 
Buffebord; förrätt, varmrätt och efterrätt kostar 
25 euro. Var och en betalar sin mat själv. 
Gratis buss ordnas. 
För närmare information och anmälan ring 
Kerstin Sjöstrand tel. 050 3039462 före 5.9.16.
Välkommen!

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

02.09 Vi fortsätter dekorera krukor

09.09 Johanna Juthborg berättar om minnet

16.09 Andliga sånger med K-H och Conny

23.09 Högläsning

30.09 Vi gör äppel- och rönnbärsmarmelad

           Välkomna alla vuxna daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf. 

Pizza med surdegsbotten kan beställas 
och hämtas under dagen/kvällen: 
Margueritha (7€), Vesuvio (8€), Opera (8€), 
Hawaii (8€), Capricciosa (8€) och Parma (10€) 
via sms till: 040-6786169 Michaela & Ulf

Arr. Mathantverkarna i Korsnäs
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Handla lokala delikatesser 

inför villaavslutningen!
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Teaterresa till Wasa Teater 

14.10 Mor Kurage och hennes barn 
Wasa Teaters ”Mor Kurage och hennes barn” är 
en actionfylld, fysisk och spännande föreställ-
ning med nyskriven musik av kompositören Peter 
Hägerstrand. I huvudrollen som Mor Kurage ser vi 
Ylva Ekblad. För regin står Ulrika Bengts. 
Biljettens pris 24 euro. Busstransport ordnas. Boka 
i biblioteket senast 3.10. tel 06-3479140.

Utställningar
September 
Martina Uthardt Kvinnor som förebilder, fotografi 
 
Oktober 
Majvor Dahlstedt Lappteknik
 

Författarbesök
Lena Frölander-Ulf, bilderboksförfattare och illus-
tratör besökte Korsnäs skolor 17-18.8 på inbjudan 
av biblioteket. 
Hennes konst finns på bilderboksutställningen 
Byn i Vasa konsthall med 8 finlandssvenska bil-
derboksillustratörer, sammanställd av Pro Artibus. 

Skolorna har varit på studie-
besök till konsthallen och 
stadsbiblioteket.
Biblioteket har fått bidrag för 
läsfrämjande. Vi har projekt 
som innefattar att eleverna 
gör nåt eget inspirerade av 
Lena och utställningen. Även 
Carita Nyström ska hålla skri-
varverkstad.

Förnyat bibliotek
Korsnäs bibliotek har renoverats och pla-

neras att öppnas för allmänheten den 1 sep-
tember.

Även om raden med takfönster är borta, är de nya 
utrymmena ljusare än tidigare tacka vare den ljusa 
färgskalan och förstorade fönster i väggarna. De 
nya hyllorna har inga bakväggar och är delvis lägre 
än tidigare. Därför känns utrymmena luftigare än 
tidigare. 

Barn-, ungdoms- och vuxen avdelningarna är 
kvar på sina gamla platser. Det förra utställnings-
rummet har gjorts om till personalens arbetsrum. 
Personalens gamla arbetsrum har gjorts till en iso-
lerad forskarhörna.

Det tidigare magasinet har blivit utställningsut-
rymmen med vita tegelväggar, hängning med lina, 
möjligt att  belysa konstverken med spotlights, 
förutom den normala takbelysningen. Tio större 
tavlor ryms. Dessutom finns en kortare textilvägg 
och bord för utställning av föremål. I rummet finns 
bänkar som tillverkats i flyktingförläggningen. Att 
ställa ut är gratis. Utrymmena bokas i biblioteket.  

Bibliotekssalen ska kunna användas för tillställ-
ningar och fester. Köket har byggts om och kan 
användas som mötesrum.

Öppning i september
Öppningen hålls den 1 september kl. 12. De 

100 första som lånar får en Fredrikabibliotekens 
tygkasse. Kaffe och tårta på öppningsdagen. Den 
egentligas invigningen hålls i början av 2017.

Pia Holm, Korsnäsbördig form givare och konst-
när som nu bor på Kimitoön, har planerat inred-
ningen med ”lä sidan” som tema. Den gråa färgen 
på väggarna påminner om gamla båthus och mat-
torna är röda som rödmylla.

Bibliotekets barn- och sago hörna ska utsmyckas 
med stora tygsegel, som barnen i Molpe och Harr-
ström dagisar gjort i en workshop tillsammans 
med inredningsdesignern Pia Holm. Konstverket 
kommer att invigas med barn och föräldrar särskilt 
inbjuda och Pia på plats i början av september. 
Datum meddelas senare.

Intresserade grupper är 
välkomna att boka in ett 
besök i vårt nygamla fina 
bibliotek. Vi visar runt 
och berättar om bibliote-
ket efter renoveringen.

Per-Olof  Pistol, Kata-
rina Westerlund, Mikael 
Lövdahl och Margare-
tha Lindström hoppas 
på många besök i det 
förnyade biblioteket.
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Klädinsamling i Solhem, Övermalax 

söndag 25.9.2016 kl. 13.00 - 15.00 

 

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

Programinslag från kl. 13.30

Årets Storjetar Runo Östvall

Arr: Baltikumvännerna

 

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. 27.9 t.o.m. tis. 29.11.2016. 

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

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 
3638056 

 

 
Baltikumvännerna r.f.  

                    

Edsviksjöns lotteri 2016
1:a pris Nr 285 Rita Bjurbäck,  utemöblemang 
2:s pris Nr 332 Nathanael Sten, Sale presentkort + 
Sofia stjärna 
3:e pris Nr 130 Peter Mann, Sofia stjärna 
Övriga vinster 
Nr 341 Niklas Asplin,  Dermoshop 
Nr 233 Göran Östberg, Ostrocenter T-shirt + Der-
moshop 
Nr 205 Jennie Färm, Korsnäs Blomster presentkort 
Nr 126 Peter Mann, MB-produkt 
Nr 402 Tor-Erik Sebbas, Sale   
Nr 469 Paul Westerlund, stickade sockor

Välkommen till en ny hösttermin!
MI:s kursprogram delas ut till alla hushåll 

fredag 26.8, finns också på hemsidan.
Fr.o.m tisdag 30.8 kl. 8.30 kan du anmäla dig 
till höstens kurser och föreläsningar via nätet 
www.malax.fi eller per tfn 040-6508100 och 

040-6508099. 
OBS! Nya telefonnummer!

Eva, Monica och Annika

Snöröjning 2016 - 2017
Intresserade av snöröjningsarbeten vid Korsnäs 
kommuns fastigheter  och vägar för säsongen 
2016-2017  bedes kontakta kommunens tekniska 
kansli, tel. 06 3479 129 / Råholm för erhållande av 
anbudshandlingar. 
Anbuden bör vara inlämnade senast 16.9.2016. 

Tekniska kansliet

Korsnäs kommun

Radhuslägenhet i Norrby gränd 
säljes!
Lägenheten på 78,5 m2 består av 2 rum (stort var-
dagsrum och sovrum), kök, badrum och bastu. Golv-
värme med elslingor. Garagetak för en bil och stor 
uteparkering. Terrass med utsikt mot sydväst, gräs-
matta och fina planteringar. Lägenheten som byggdes 
2008 har inte varit bebodd och är i nyskick. Prisbegä-
ran: 126000 euro. 

Ring Greta tel. 06-3641275 el. 4055740075 för över-
enskommelse om visning. Bilder av lägenheten finns 
på Findit!

Till salu PLANFÖRSLAG TILL FINNHAMN 
DETALJPLAN I MOLPE BY
Kommunstyrelsen meddelar att förslaget till Finnhamn 
detaljplan hålls offentligt framlagt i Kommungården 
under tiden 18.8-19.9.2016.

Intressenter ges möjlighet att framföra anmärkningar 
över planen till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs senast 19.9.2016.

Korsnäs 17.8.2016

Kommunstyrelsen

Korsnäs kommun
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Motionskampanjens resultat
Motionskampanjen som pågick under tiden 16.5-
16.6 avslutades med lottdragning av huvudvinsten 
en cykel och några simbiljetter till Närpes simhall. 
De lyckliga vinnarna är: 
Rakel Nordlund från Korsnäs vann cykeln. 
Simhallsbiljetter gick till Jasmine Rönnholm 
Molpe, Gustav Nordmyr Korsbäck, Isak Lindholm 
Korsnäs, Victoria Sandholm Bjurbäck och Senny 
Eklund Helenelund. Dessa biljetter utdelas via 
posten.

Vilja och handlingskraft

Höstens klubbar startar i september. Info delas ut 
i skolorna, håll utkik!

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

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

Info från 4H

IF FYREN 
INFORMERAR

Sommarens resultat
Nathalie Nystrand och Noah Hoijar gjort fina 
resultat under sommarens friidrottssäsong.
Nathalie Nystrand tog brons i SFI mästerskapen. 
Hon blev trea på 200 m med tiden 25,87. Natha-
lie deltog även vid årets Kalevan Kisat ,FM för 
herrar och damer i Uleåborg. Hon blev sjua i 
försöken på 400 m med tiden 58,12. Nathalies 
personbästa iår 25,36 på 200 m och 57,21 på 
400 m.
Noah Hoijar som tävlar i klassen pojkar 9 år har 
tagit fyra individuella medaljer i knattefinalen i 
Närpes. Han vann längd på 3,52 cm, tvåa på 40 
m och trea i höjd. Dessutom vann han tre guld i 
s.k. minikamp.
Elin Vägar blev trea på 60 m i klassen Flickor 
10 år. Dessutom blev hon fyra på 150 m och i 
längd.
Katarina Rönnqvist deltog i DM för damer i 
Närpes och blev trea i längdhoppet med resul-
tatet 4,66 cm. 
Jennifer Vägar tog en femte plats i 17 åringar-
nas dm tävling på 100 m med tiden 13,14.
Huy Hung Pham har denna säsong gjort per-
sonligt rekord i längd med resultatet 657 cm, 
han tävlar i klassen herrar 19 år.
Säsongen på idrottsplanen avslutades 24.8 med 
bl.a. funktionärstävlingen och 400m och 600 m 
för juniorerna.

Simhallsresor
Höstens simhallsresor startar i slutet av oktober. Se 
närmare info i nästa nummer av Korsnäsnytt!

Gymträning för ungdomar
Gratis gymträning för ungdomar (Ungdomsgrup-
pen) på Hälsosmedjan hösten 2016.
Start onsdag 14.9 kl.17.30-18.30.
Alla ungdomar åk 7-9 och studerande på andra 
stadiet är välkomna. Varierande cirkelträning med 
Jonna Nordström som ledare.
Gratis, passa på!
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Rakel Nordlund från Korsnäs vann cykeln i årets 
motionskampanj. Grattis !
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SCOUTPROGRAM HÖSTEN 2016

Kontaktuppgifter
Sture Södergran 0500-662917

Jan-Ola Granholm 044-4101823

SCOUTHALSDUKEN SKALL ALLTID VARA 
PÅ! VAR REDO!

      Vid frågor ring Sture 0500-662917

Mån 19.9 kl.18.00 Församlingshemmet
Inskrivning och provning av scouttröjor. 
Knopar, knutar och stormlykta.

Fre 23.9 kl. 18.00 Vi samlas vid församlings-
hemmet och åker till Waterloo och skjuter 
med luftgevär. Instruktörer från skyttefören-
ingen är med. 

Sön 2.10 kl. 11.00 Familjegudstjänst i kyrkan.
Vi träffas i församlingshemmet kl. 10.30. 

Tis 4.10 kl. 17.00 Träff vid församlingshem-
met, vi åker till klätterväggen i Vasa. Scout-
kåren betalar avgiften. Bussen stannar vid 
Andb i Molpe.

Fre-Lör 14-15.10 HAJK TILL GLÄNTAN. Mera 
info senare.

Mån 17.10 kl. 18.00 Guldsmuggling vid för-
samlingshemmet. Utomhus.

Mån 24.10 kl. 18.00 Församlingshemmet. 
Knopar och knutar.

Fre 4.11 kl. 17.00 Start från församlingshem-
met. Bussresa till simhallen i Kristinestad, vi 
simmar och äter sen pizza i Närpes på hem-
vägen. Scoutkåren betalar. Hemkomst sent! 
OBS!!! Pojkarna bör ha simbyxor INTE 
simshorts!

Mån 7.11 kl. 18.00 Start från församlingshem-
met. Vi åker till Närpes och bowlar. Scoutkå-
ren betalar avgiften. Hemkomst ca 21.00.

Mån 14.11 kl. 18.00 Start från försam-
lingshemmet till Kåntin, Taklax. Karta och 
kompass. Vid dåligt väder ta stövlar och vat-
tentåliga kläder på.
   
Fre 25.11 kl. 18.00 Julöppning vid kommun-
gården. 
  
Sön 27.11 kl. 11.00 Familjegudstjänst i 
kyrkan. Vi träffas i församlingshemmet kl. 
10.30. 
  
Tis  6.12. SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS 
GUDSTJÄNST
kl. 10.30 Scouterna samlas i församlingshem-
met och deltar i gudstjänsten, efteråt står 
scouterna hedersvakt vid de stupades grav 
med ljus i händerna.

Mån 12.12 kl. 18.00 Start från församlings-
hemmet. Vi kör buss till Båthuset i Harrström 
för scoutavslutning. Inomhus. 
Scoutkåren sköter serveringen.
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Församlingsnytt

Gudstjänster
Vi firar gudstjänst söndagar som regel kl. 11.00. 
Undantag blir sö 28/8 då vi har kvällsgudstjänst kl. 
18.00. Andra gudstjänster som vi vill puffa speciellt 
för är t.ex.

Sö 18/9 11.00 en internationell högmässa i Kyrkan 
med khde Krister Stenberg, Österhaninge, biskop 
Tiit Salumäe och sångare från vår vänförsamling i 
Haapsalu, Estland, Guy Kronqvist, Deseré Granholm 
m.fl.

Sö 2/10 11.00 Mikaelidagens gudstjänst för stora 
och små i Kyrkan. Efteråt har vi skriftskolinskrivning 
i Församlingshemmet.

Körer
Det ordnas två körer i församlingens regi. 

Kyrkokören övar varje torsdag kl. 19, start 8.9.

Projektkören övar och uppträder inför speciella 
tillfällen. 

Båda körerna tar gärna emot nya medlemmar, 
kontakta Deseré för mera info.

Barnverksamhet
Barngrupper

Det ordnas verksamhet för skolbarn i Korsnäs 
kyrkby, Molpe, Taklax och Harrström. Mera info har 
delats ut till alla skolbarn. 

Föräldra-barn grupp ordnas i församlingshemmet 
varje tisdag kl.10-12: fri lek, servering och 
sångstund. 

Söndagsskolan startar i september, se mera info i 
Kyrkpressen.

Samlingar för daglediga och pensionärer
Silvergruppen: start 14.9, ordnas varannan onsdag 
kl. 13-15. 

Syföreningarna fortsätter vecka 38, på samma 
platser som tidigare. 

Pysselcafé för Nordkorea samlas första gången 24.9 
kl. 14.00-16.00 i församlingshemmet. 

Livets bröd varannan måndag kl. 9.30-11.00 med 
start 5.9: bön och textläsning, kaffe med dopp.

Kvinno och karacafé: första respektive sista 
fredagen varje månad med start 2.9.  För kvinnor 
och män i olika åldrar. 

GEMENSKAPSKVÄLL!
Som ny diakon i Korsnäs inbjuder jag dig till en 
gemenskapskväll på Strandhyddan torsdagen 
den 1.9 kl. 18.00. Målet är att jag skall få träffa/
lära känna fler Korsnäsbor och således är både 
aktiva och passiva församlingsmedlemmar 
välkomna. Deseré Granholm och Gun Korsbäck 
uppträder, korvgrillning, kaffe, naturstig, lotteri och 
diakonipresentation/diskussion.

Vi hoppas att sommaren har varit till er belåtenhet. Som ni ser är församlingens sidor i KorsnäsNytt nu 
annorlunda.  Orsaken till förändringen tar jag som församlingens nya diakon på mig. Jag heter Hanna 
Östman och efterträder Ebba Carling, som har gått i pension efter att ha utfört en stor arbetsinsats i 
församlingen. Vill du veta mera om mig kan du läsa min presentation nedan. Jag hoppas att så många 
som möjligt av er skall finna något ni tycker är intressant och komma med i vår verksamhet. 

Extra bär?
Vill du gärna plocka bär, men vet inte vad du skall 
göra med dem? Då kan du komma med bären 
till församlingen, för vi tar tacksamt emot! Bären 
förgyller sedan tillvaron för många under året, då 
de används till bakverk och matlagning. Ring eller 
kom in med bären till pastorskansliet.

Tack på förhand!

VÄLKOMMEN MED I VÅR VERKSAMHET!
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Diakonirutan
Jag strävar till att i varje KorsnäsNytt dela med 
mig av en upplevelse, tankeställare som jag fått 
genom mitt arbete i församlingen. 

Denna gång förundras jag över hur mycket fint 
det finns runt om oss, som vi lätt går förbi. Det 
tänkte jag på när jag var med på barnläger på 
Strandhyddan. Barnen fick som uppgift av Guy 
att ta foton och det resulterade i många fina 
bilder på kort tid. Några finns med här på sidan 
och flere finns för övrigt att se på församlingens 
Facebook sida. Gå gärna in och titta!

Hanna Östman

Närmare presentation av två nya grupper 
Promenixarna samlas varannan onsdag kl.10-12, 
start 14.9.

Känslan av att inte ha ett jobb att gå till om dagarna 
kan vara tung. Du har kanske kommit till den dag 
då det plötsligt händer: du avtackas för gott arbete 
och får gå hem, och arbetslivet är förbi. Eller så har 
du inget jobb att gå till, vi vet alla idag att det inte 
heller är självklart att ha ett jobb. Känslorna detta 
väcker är säkert många: vad ska jag göra nu, vad är 
min plats i livet nu när jag inte behöver prestera. 
Behövs jag?

En sysselsättning som jag tänkte försöka ordna 
är en promenixgrupp som i första hand vänder 
sig till den som inte har ett jobb att gå till. Tanken 
är att vi förenar nytta med nöje, och börjar 
varje gång (enligt väder) med en promenad från 
församlingshemmet, längden och sträckan kommer 
vi överens om tillsammans, och därefter dricker vi 
kaffe/te och umgås i församlingshemmet. 

Mamis å papis varannan måndag kl. 18.30-20.00, 
start 5.9.

När är maten färdi? Var är mina kläder? Mammaaa! 
Pappaa, kom!

Frågorna och kraven är många på dej som förälder, 
och tiden som du har för att tänka på dej själv är 
minimal. Kanske är det svårt att koppla av hemma? 
Kanske blir kaffet oftast kallt, för du hinner inte 
dricka upp det…

Men du är värd en stund för dig själv, så kom med i 
”mamis å papis” gruppen! Detta är gruppen för dig 
som har småbarn, som har möjlighet till barnvakt 
denna kväll. För tanken är att du ska få ta det lugnt 
och umgås med andra stressade småbarnsföräldrar, 
och därtill få dricka upp kaffet i lugn och ro! Olika 
program varje gång: till exempel film, bakning, 
pyssel, promenad…deltagarna får även själva 
påverka programmet. 
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Jag heter Hanna Östman och är ny diakon i 
Korsnäs, sedan 1.8.2016. 

Jag började fundera på diakoniyrket när jag arbetade 
som ungdomsarbetsledare i Vasa svenska församling, 
och beslöt mig för att vuxenstudera till socionom med 
inriktning på diakoni, vid yrkeshögskolan Novia. Vux-
enstudierna var upplagda så att det gick att studera vid 
sidan av arbetet, och jag fick även mycket till godo då jag 
från tidigare är pedagogiemagister med diverse biämnen. 
Jag vigdes till diakon (utexaminerades) i juni 2013, och 
inledde min diakontjänstgöring i december samma år i 
Petalax och Bergö församlingar.

Jag hann dock bara jobba tre månader före jag gick på 
mammaledigt, för i april 2014 föddes vår dotter. Jag har 
sedan dess varit hemma med henne, och har trivts bra 
med det. Till min familj hör även två bonusbarn, 13 och 
16 år gamla och min sambo som är Korsnäsbo. 

Jag är uppvuxen i Helsingby (Korsholm) och har de 
senaste 15 åren, med några uppehåll, bott i Vasa. Sedan 
jag träffade min sambo har vi dock spenderat mycket tid 
i Korsnäs, så jag är bra bekant med kommunen även om 
det ännu finns saker att upptäcka. 

Sedan början på augusti är jag även officiellt Korsnäsbo 
och är mycket glad att jag har fått möjlighet att jobba i 
hemkommunen. Jag hoppas på många fina människo-
möten i livets olika skeden med människor i olika åldrar. 
En chans till detta hoppas jag att gemenskapskvällen på 
Strandhyddan den 1.9 blir.

Jag hoppas att du som redan är aktiv i församlingen 
skall fortsätta att vara med i verksamheten, men jag 
hoppas även nå nya deltagare och kommer därför att fort-
sätta med en del verksamhet, men även starta upp ett par 
nya grupper. 

Jag kommer givetvis att fortsätta med hembesöken, så 
vill du eller tycker du att någon du känner skulle behöva 
ett besök så kan du ta kontakt per tfn/e-post. 

Vi kan även träffas för samtal på mitt kontor i försam-
lingshemmet, det är bara att ta kontakt så bokar vi in en 
träff. 

Slutligen vill jag önska dig allt gott, så hoppas jag att 
vi ses! 

Hanna Östman (diakon i Korsnäs sedan 1.8.2016)

Stödtelefon 

för närstående till missbrukare 
måndagar och torsdagar  

kl. 9-12 och 13-16 

Tfn: 050 313 9926 
När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller 
annat missbruk påverkar det ofta även närstående. Till 
stödtelefonen kan du ringa om du vill tala med någon om 
dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår 
uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt 
samtal är  vana att möta människor i kris eller i svåra 
livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. 

 

Stödtelefonen drivs av KRAN rf som är en takorganisation inom den kristna missbrukarvården och det drogförebyggande 
arbetet i Svenskfinland. Stödtelefonen är stängd på nationella helgdagar. Se även vår hemsida www.kran.fi. 

Övrigt
Under övrigt presenteras sådant som inte ordnas 
i församlingens regi men som ändå berör kyrkans 
verksamhet. 

Ny diakon i Korsnäs församling

Nya diakonen i Korsnäs församling, Hanna Östman, 
uppklädd i folkdräkt. 

Foto: Anita Ismark
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I höst kommer Österbottens Minneslots bl.a. att 
ordna följande för Korsnäsbor
•	 Minnesrundan i Molpe, Fias Inn. I minnesrundan 

kan vem som helst delta för att träna minnet, få 
information och hjärnhälsa och minnessjukdomar. 
Som ledare kommer koordinator Johanna Juthborg 
att fungera, ta kontakt med henne för mer informa-
tion och anmälningar. 

 Fredag 9.9 kl 13-14.30

 Fredag 7.10 kl. 13-14.30

 Fredag 4.11 kl. 13.14.30

•	 Grupper för personer med en lindrig minnessjuk-
dom kommer att hållas i Korsnäs och i Malax. I de 
kommer programmet att bestå av minnesträning, 
lättsamt program, kaffe och trevlig samvaro. För 
forskning har påvisat att det är viktigt att fortsätta 
och vara aktiv trots en minnessjukdom. Det brukar 
även vara givande att träffa andra i samma situation. 
Grupperna kommer att träffas 7 ggr varannan vecka. 
Gruppens ledare är koordinator Johanna Juthborg. 

•	 Anhörigträffar för anhöriga till personer med en 
minnessjukdom, parkinson, stroke eller dylikt. Träf-
farna kommer att hållas 3 ggr under hösten. Träffar-
na hålls av koordinator Johanna Juthborg. 

 
•	 Träffar för personer med en minnessjukdom och 

deras anhörig kommer att hållas i Petalax försam-
lingshem. Träffarna kommer att ordnas 3 förmid-
dagar under hösten. Ledare för träffarna kommer 
koordinator Johanna Juthborg och tf. Diakon Heddy 
Norrgård att vara. 

Vill du eller din anhörig delta i någon av våra 
grupper/träffar så anmäl ditt deltagande senast 
den 2 september till koordinator Johanna Juthborg 
tel. 044 – 34 50 590.

Österbottens Minneslots är ett tvåspråkigt regionalt 
expert- och stödcenter vars uppgift är att öka och 
stärka minnesarbetet i landskapet Österbotten. 
Verksamheten baserar sig på nätverks- och samarbete, 
och Minneslotsen fungerar i samarbete med minnes- 
och demensföreningarna i landskapet. Österbottens 
Minneslots administreras av Vaasan seudun 
Muistiyhdistys och finansieras av RAY.
Österbottens Minneslots ger handledning och 
information gällande minnesärenden via telefon, mail 
eller personligen. Stöd vid minnesbekymmer och hjälp 
i servicedjungeln. Det finns möjlighet att utbyta tankar 
med andra i samma situation. Minneslotsen försöker 
delta och påverka i samhället och föra fram personer 
med minnessjukdoms behov. 
Via Österbottens Minneslots finns möjlighet att få 
information om minnesjukdomar, om personer med en 
minnessjukdoms och deras närståendes välbefinnande 
och hjärnhälsa, om tjänster inom området och olika 
hjälpmedel. 
Verksamheten består av olika gruppverksamheter, 
minneskompisar och övrigt frivilligt arbete, föreläsningar 
och övriga evenemang, rekreation och trevliga stunder. 
Så har du frågor om minnet och minnessjukdomar?  Är 
du bekymrad över någon i din närhet? Eller vill du veta 
mera om service och verksamhet för personer med 
minnessjukdom och deras anhöriga? 
Österbottens Minneslots erbjuder stöd för 
minnessjuka och deras anhöriga i form av rådgivning, 
gruppverksamhet, samt rekreation och välbefinnande.

Kontakta oss:
Koordinator Johanna Juthborg    044 345 0590
Svenskspråkig verksamhet

Koordinator Katja Kurunsaari-Lassila     040 720 0770
Finskspråkig verksamhet

Assistent Johanna Norrgård     044 345 0594
Verksamhetsledare Hanna Pitkänen    044 345 0591

Österbottens Minneslots                 
info@muistiminne.fi 
fornamn.efternamn@muistiminne.fi
Berggatan 2-4 C 3 vån, 65100 VASA
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AL CONSULTING

-Bokföring

- Fakturering

t.ex. Vägavgifter

- Löneräkning

- Kopieringstjänst

Öppnar 1.9 i Molpe
(i Andelsbankens hus)

alconsultingmolpe@gmail.com

Annette Östman 
050-5997878

Linda Backgren-Holm 
050-5575178

Välkommen till oss som kund!

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Terassvirke finns  

på lager även 

Plintar och Plattor 

 

Vi blandar den färg du behöver 
direkt i butiken! 

SVART/GUL 

VARSELJACKA 4064 

TRÖJA 3359  

Stövlar för höstens 
         alla väder. 

Jord-
gubbsväv 

10 o 20 m² 

HälsoSmedjan - Träning för hälsan
En träningssal som passar gammal som ung.

Måndag  13.00 Senjoritas  70€
Start 12.9 14.00 Hjärtgymnastik
 16.20 Kommun (privatbeställt) 
 17.30 Nack/rygg  84€
 18.30 Kondiscirkel  84€

Onsdag 15.00 Antikrundan  70€ 
Start 14.9 16.00 Profiweld (privatbeställt)  
 17.30 Ungdomsgruppen 
 18.30 Power4you  84€ 
NY KURSDAG!
Torsdag 15.00 Senjoritas  70€
Start 15.9 17.30 Hard Core  84€
 
Anmälan senast fredag 9.9.
NY tel 050 5360083 / info@kroppsverkstaden.com

Kroppsverkstaden.com
Kroppsverkstaden Öppet bolag, Jonna & Sara-Lotta

Malax Fysio/ Huhtaoja
Fysioterapi - Akupunktur - Massage - McKenzie

Tel 3651767/ info@malaxfysio.fi
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KORSNÄSINUutiset
Tämän vuoden maaseutupäivä
ja ajankohtaista syksyllä! 

13. elokuuta järjestettiin 17 vuotena peräkkäin maaseutupäivä itsenäisessä kunnassamme 
ja päivä on kehittynyt päiväksi, jolloin voimme kaikki kokoontua ja seurustella yhdessä, 
sekä pienet ja isot ja ohjelma on laadittu sopimaan kaikille 1 -100 ikäisille!

Tänä vuonna Merenkurkun maailmanperintö on 
ollut keskipisteessä monella tavalla. Merenkurkun 
maailmanperinne merkittiin Unescon maailmanpe-
rintölistalle vuonna 2006 ja juhlimme 10-vuotisjuhlia 
tänä vuonna. Toteamme ilolla, että maan presidentti 
Sauli Niinistö oli hyvin tyytyväisen näköinen keski-
viikon kuvissa, jolloin hän kävi Vaasassa ja Vaasan 
seudulla. Hän totesi, että olemme usein sokeita kai-
kelle kauniille lähiympäristössämme ja näinhän on. 
Mietin moniko teistä ihastuu kauniista Kirkonkylän-
tiestä, jossa se kiemurtelee kirkon ja koulualueen ohi 
tai pappila-alueestamme keskellä kylää? Mielipaikat 
ovat monet lähiympäristössämme, on vain avattava 
silmät ja varattava tarpeeksi aikaa, että ehtii nauttia 
kaikesta kauniista.

Maailmanperintömme on ympäristöperinne- tois-
taiseksi Suomen ainoa. Maankohoaminen ja sen 

vaikutus maisemaan on ainutlaatui-
nen. Missään muualla maailmassa 
maankohoaminen ei ole näin nopea 
ja maisemaan, kasvillisuuteen 
ja eläinten elämään vaikuttava 
maalla ja merellä kuin juuri täällä 
meidän alueellamme.

EU-rahastojen ja kansallisten 
rahastojen sekä säätiöiden 

hankevaroilla on erilaisia 
kehitystoimenpiteitä 

viety eteenpäin eri 
hankkeiden ja han-

kevetäjien kautta.  
Eräs sellainen 
oli Leader 
-hanke, jossa 
Korsnäsin ja 
M a a l a h d e n 

kunnat tekevät 
yhteistyötä ”Elämä 

luotsina ja majakanvartijana Moikipään majakalla” 
kirjan ympärillä. Hankkeen vetäjänä toimi Ann-
Sofi Backgren. On suuri ilo, että hän on koonnut ja 
uudelleen julkaissut kirjan ”Jakob Rautio – viimei-
nen majakanvartija Moikipään majakalla”, jonka Jan 
Olof Åberg kirjoitti alun perin vuonna 1883. 

Tuulivoima
Siitä on pitkä aika kun ensimmäinen tuulivoima-

puisto rakennettiin Suomeen. Se otettiin käyttöön 
Korsnäsissa vuonna 1991! Siitä on 25 vuotta! Myös 
tässä asiassa Korsnäs oli edelläkävijä!

Tänä päivänä tuulivoiman lisärakentaminen kun-
nassamme toteutuu hitaammin. Meillä on ainoastaan 
yksi hyväksytty tuulivoiman suunnitelma, joka on 
valmis rakentamista varten Harrströmissa. Poikelin 
tuulivoimasuunnitelman kohdalla valitus on hallin-
to-oikeudessa ja se tarkoittaa, että hanke ei etene 
vaan odottaa tuomioistuimen päästöstä asiassa.

Moikipään-Petolahden suunnitelma koki vastoin-
käymisen kun sitä ei hyväksytty Pohjanmaan liiton 
tuulivoiman vaihekaavaan. Sen puuttuminen tar-
koitta, että alueelle rakennettavien myllyjen määrä 
tulee olemaan niin pieni, että taloudellista kannatta-
vuutta voidaan kyseenalaistaa. 

Panostaminen tuulivoimahankkeisiin ei helpotu 
siitä, että hallitus muuttaa syöttötariffien perusedel-
lytyksiä ja sääntöjä. Tietenkin voidaan keskustella 
ja kyseenalaistaa tuulivoiman kannattavuutta mutta 
näin voidaan toimia kaikkien maaseudun perinteis-
ten elinkeinojen suhteen. Maanviljely perinteisessä 
muodossaan, sika tai lihatuotanto ym. On muis-
tettava, että eräs perusedellytyksistä maaseudun 
elävänä pitämisessä on, että ansiomahdollisuudet 
löytyvät myös pienemmillä paikkakunnilla. Siksi 
meillä ei ole varaa kieltäytyä tarjottavista mahdolli-
suuksista ja olen sitä mieltä, että tuulivoima on sel-
lainen mahdollisuus.  
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Elinkeinoelämähanke
Kunnalla on yhdessä Korsnäs företagare r.f.:n 

kanssa hyvä yhteistyö liittyen kunnan elinkeinoelä-
mään. Meillä on myös erillinen tulevaisuustoimi-
kunta, joka pyrkii jalostamaan ajatuksia ja ideoita 
konkreettisiksi hankkeiksi tai toimenpiteiksi, joihin 
kunnanhallitus voi tarttua. Viimeisin asia on ruo-
kakäsityön jatkuminen, joka nyt suuntautuu muista 
maista saapuvien uusien asukkaitten integrointiin. 

Korsnäsin tulevaisuus 
Katsomme luottamuksella eteenpäin. Korsnäsissa 

on voimakas yrittäjähenki! Kunta on selviytynyt 
useista laskusuhdanteista ja turkiskriiseistä, mikä 
viittaa tahtoon suoriutua tehtävistään omin käsin, 
suomalaista sisua käyttäen. 

Väestömme on aktiivinen ja meillä on useita toimi-
via kyläyhdistyksiä, jotka myötävaikuttavat siihen, 
että aktiviteetteja on tarpeeksi ja olemme myös saa-
neet palkintoja ja kunnianosoituksia, jotka osoittavat 
tämän myös epäluuloisemmalle osalle väestöä.

Olemme tänä päivänä myös hyvin kansainvälisiä ja 
viime vuoden loppusyksystä pystyimme tarjoamaan 
tilat ja asumisen melkein 160 turvapaikanhakijalle 
Korsnäsin kurssikeskuksen vanhoissa tiloissa. Toi-
vomme yhä, että toiminta voisi jatkua siellä, koska 
sekä palkatut että asukkaat ovat hyvin sopeutuneet 
olemiseensa Korsnäsissa. Ei niin, että toivoisimme 
lisää levottomuuksia maailmalla mutta haluaisi 
uskoa, että myös ulkomaalaisvirastoa kiinnostaisi 
missä voimme antaa hyvän vastaanoton henkilöille, 
jotka hakevat turvaa maastamme.

Syksyn agendalla ovat suuret asiat. Vaasan kes-
kussairaalan päivystys on asia, joka on ollut ajan-
kohtainen koko kevään ja kesän aikana. Lehdistössä 
olemme saaneet lukea, että yhteistyöilmapiiri on 
huono alueellamme mutta juuri tämä asia todistaa 
jotain ihan muuta. Yksimielisyys on valtaisa yli 
puolue-, kieli- ja kuntarajojen. Mustasaaren ja Maa-
lahden kollegat ovat, kuten tavallista, kesän aikana 
työstäneet perustan, jota voimme kaikki käyttää ja 
valmistelukokouksessa todettiin, että lähdemme 
perustasta ja Vaasassa sitä oli jo käännetty suomen 
kielelle. Mitkä ovat ongelmat?

Syksyn aikana tulemme ottamaan kantaa katta-
vaan lakipakettiin koko sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistuksesta ja tulemme tekemään yhteistyötä 
myös siinä asiassa turvataksemme maakuntamme 
asukkaille parasta mahdollista hoitoa summalla, jota 
valtiovalta myöntää maakunnalle. Alustavat kesällä 
julkaistut selvitykset ja laskelmat osoittavat, että 
sekä Pohjanmaa maakuntana että Korsnäs kuntana 

tulevat häviämään uudistuksessa. Maakunnan osalta 
kyse on siitä, että meillä on liian suuret kustannukset 
suhteessa väestörakenteeseen ja terveyteen. Kunnan 
osalta olen taipuvainen uskomaan, että kyse on 
hiukan onnettoman lähtövuoden valinnasta, koska 
päätettiin, että lähdetään vuoden 2014 tilinpäätök-
sestä. Juri sinä vuonna meillä oli erityisen suuret 
verotulot ja se näkyy liian suurina tuloina vertailussa 
niihin sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannuk-
siin, joita siirretään maakunnalle.

Korsnäsissa meidän on syytä ottaa talteen kaikki 
hyvät ideat uusista yrityksistä ja uusista hankkeista 
eikä pelätä uusien asioiden kokeilemista.  Yhdessä 
ja aidolla huolella toisistamme voimme hyvin ja kun 
voimme hyvin myös Korsnäsin kunta voi hyvin!

Christina Båssar, 
kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja Christina Båssar ja maaseutupäivän 
juhlapuhuja Emina Arnautovic.
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Kansainvälinen 
maaseutupäivä

Vuoden maaseutupäivää koet-
teli valitettavasti syksyn runsaat 
sateet ja varmasti osa kävijöistä 
päätti jäädä kotiin epävakaan 
sään johdosta. Kaatosadetta ei 
ollut odotettavissa, joten suunni-
teltu ohjelma vietiin läpi muuta-
milla pienillä tarkistuksilla. 

Vuoden juhlapuhuja oli Emina 
Arnautovic, kotoisin Bosniasta mutta 
nykyisin Närpiössä asuvana. Eminalla 
on pitkäaikainen yhteys Korsnäsiin, 
koska Korsnäsin kurssikeskus oli se 
instituutio, joka vastasi hänen koulu-
tuksestaan ruotsin kielellä sen jälkeen 
kun hänet pakolaisena oli integroitava 
uudelle kotiseudulleen.

Hän yhdistää Korsnäsin ruotsin-
kielisyyteen, Korsnäsin neulepu-
seroon, hyvyyteen, moninaisuuteen, 
hyvinvoipaan sekä yrittäjyyteen. Hän 
on iloinen siitä, että Korsnäsin seutu 
on monta kertaa avannut ovensa 
pakolaisille. 

Uuden ruokakäsityöhankkeen lähtöl-
aukaus

Maaseutupäivä toimi myös 
lähtölaukauksena uudelle ruokakä-
sityöhankkeelle ”Integrointi ruo-
kakäsityöhankkeen kautta – ruotsia 
kädestä suuhun”. Maaseutupäivän 
kävijät saivat maistaa makeita ja 
suolaisia leivonnaisia Syyriasta, Ira-
kista ja Afganistanista. Falafelia fri-
teerattiin paikan päällä ja tarjottiin 
kiinnostuneille asiakkaille. Myös 
paikalliset ruokakäsityöläiset olivat 
paikan päällä omine herkkuineen.

Useita palkitsemisia
Vuoden kulttuurin kantajaa palkitsi 

Christina Båssar ja Carola Bäckström. 
Tänä vuonna palkittiin sarjakuvapiir-
täjä Charles Söderman. Palkinnon 
saajan esittely muualla lehdessä. Tänä 
vuonna kulttuurin kantaja jakoi huo-

mionsa toisen palkinnon saajan 
kanssa. Tasavallan presidentti oli 
nimittäin myöntänyt musiikkineu-
voksen ”Director Musices” arvoni-
men Kjell Lolaxille ja kunnan johto 
oli päättänyt suorittaa palkintojen-
jaon maaseutupäivillä.

 

Hanke ”Integro-
inti ruokakäsityön 
kautta – ruotsia 
kädestä suuhun”

Korsnäsin kunnalle on myön-
netty hankerahaa hankkeel-
leen ”Integrointi ruokakäsityön 
kautta – ruotsia kädestä suuhun 
”. ELY–keskus on tehnyt 
päätöksensä asiassa 12.5.2016.

Hankkeelle on myönnetty avustusta 
yhteensä 48.114,08 euroa. Hankkeelle 
vaaditaan yksityinen osuus yhteensä 
25.775,40 euroa ja välittömästi hank-
keen vetäjän palkkaamisen jälkeen 
anomukset yksityispuolen osallistu-
misesta rahoitukseen on osoitettava 
ensi kädessä kulttuurirahastolle. 
Tulevaisuustoimikunta toimii hank-
keen työryhmänä.

Helena Höglund-Rusk – hankkeen 
vetäjä

Hankkeen vetäjän toimi on julis-
tettu haettavaksi kunnan ilmoi-
tustaululla, kotisivulla sekä MOL 
-palvelulla 2.6.2016. Toimen hakua-
ika päättyi 16.6.2016.

Hankebudjetti on laskettu sen 
mukaan, että hankkeen vetäjä 
työskentelee 75 %:sti 1.5.2016 – 
31.10.2017 välisenä aikana, vuoden 
ja 5 kuukautta.

Kaksi asiasta kiinnostuneita ovat 
hakeneet hankkeen vetäjän tehtävää 
hakuajan puitteissa. Tulevaisuustoi-
mikunta ehdotti kunnanhallitukselle, 
että Helena Höglund-Rusk vali-
taan kunnan hankkeen ”Integrointi 
ruokakäsityön kautta” hankkeen 
vetäjäksi 75 %:n työajalla 1.7.2016 
lukien.

Kunnanhallitus päätti 27.6.2016 
tulevaisuustoimikunnan ehdotuksen 
mukaisesti.

Avustus Korsnäs 

FF2/Gazijelle

Korsnäs FF ja Bosniska fot-
bollsföreningen GAZIJE ovat 
aikaisemmin keväällä jättäneet 
anomuksensa taloudellisesta 
avustuksesta suunnitelmilleen 
perustaa jalkapallojoukkue, 
joka pelaisi Vaasan pallopii-
rin kuudennessa divisioonassa. 
Joukkue pelaa nimellä Korsnäs 
FF2/Gazije.

Kunnanhallitus myönsi 27.6.2016 
200 euroa avustusta uudelle joukku-
eelle Korsnäs FF2/Gazijelle.

Vuoden kulttuurin kantaja - 
Charles Söderman
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Avustus Harr-
strömin 
laivaväylän luotaa-
mista varten

Harrström lantmanna- och 
fiskargille anoo avustusta Harr-
strömin pohjoisen laivaväylän 
luotaamista varten. Aikaisem-
min oli luvattu, että työt voi-
daan suorittaa talkoovoimin 
mutta muutoksista johtuen val-
tion viranomaisen on suoritet-
tava luotaus.

Veneväylä tulee olemaan meri-
korteilla ja tämän kustannus nousee 
800:sta tuhanteen euroon.

Kunnanhallitus myönsi 27.6.2016 
800 euron avustuksen.

Ympäristölupa

Stig Eklund on anonut ympä-
ristölupaa tiloille Helenelund 2 
RNo 4:56 ja Pälsfarm RNo 4:76 
Harrströmin kylässä olevan tur-
kistarhan laajennusta varten, 
käsittämään korkeintaan 1950 
minkin siitosnaarasta pentui-
neen.

Rajanaapureita on kuultu ja 
anomuksesta on kuulutettu kunnan 
ilmoitustaululla lakisääteisen ajan 
kuluessa. Huomautuksia ei ole jätetty.
Valvontalautakunta myönsi 
14.6.2016 ympäristöluvan Stig 
Eklundille. 

Poikkeusluvat

Tila Malm 11:76 Korsnäsin kir-
konkylässä

André Nyfors ja Julia West 
anovat poikkeuslupaa tarkoi-
tuksena siirtää tilalleen Malm 
11:76 menevää tietä Korsnäsin 
kirkonkylässä. André Nyfors 

ja Julia West suunnittelevat 
uuden omakotitalon ja autotal-
lin rakentamista.

Nykyinen tie sijaitsee Norrbyn 
asemakaava-alueella, naapureiden 
asuinrakennusten vieressä. André 
Nyforsin ja Julia Westin mukaan 
tämä aiheuttaa rakennusaikaisia ris-
kejä ja häiriötekijöitä, kuten suuret 
raskaat kuljetukset tekenvät.

Poikkeuslupaa anotaan, koska 
”uusi” tie vedetään AO:lle (kortte-
lialue erillään oleville pientaloille). 
Tie kulkee ainoastaan heidän tilal-
leen. Siirtämällä tie luodaan hakijan 
mukaan turvallisempi, avarampi ja 
vaarattomampi alue.

Kuulutus oli Vasabladetissa ja 
Pohjalaisessa 10.6.2016. Naapureilla 
ei ole huomautettavaa anomuksen 
suhteen.

Tekninen lautakunta ehdottaa kun-
nanhallitukselle, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 171 § ja 172 § mukainen 
poikkeuslupa, yllä mainitun valmis-
telun perusteella, voidaan myöntää. 

Kunnanhallitus myönsi poikkeus-
luvan 27.6.2016 teknisen lautakun-
nan ehdotuksen mukaisesti.

Tila 876:4
Jan-Erik Åkersten anoo poikkeuslu-

paa tarkoituksena hakea toimenpi-
delupaa 20 m2 kesähuvilan lasitusta 
varten. Rantayleiskaavan mukaan 
alueella on RA merkintä (vapaa-ajan 
asuntoalue). Rakennusoikeudesta ja 
rakennusten lukumäärästä ja tyypistä 
mainitaan kunnan rakennusjärjestyk-
sessä.

Poikkeuslupaa anotaan 20 m2 kesä-
huvilan lasitusta varten. Rakennusoi-
keudesta on käytetty kesähuvilalle 
107 m2 ja saunalle 40 m2 (yht.147 
m2 kokonaisrakennusoikeudesta 
160m2), mikä aiheuttaa pienen 7m2 
tai 5%:n ylityksen. Vierasmajaa ei 
rakenneta, joten sen rakennusoikeutta 
käytetään.

Lasitusta tarvitaan pääasiassa 
kesällä päiväsaikaisen tuulen parem-
paa suojausta ja illalla tyyntyneen 
tuulen jälkeisten hyttysten suojausta 
varten.

Kuulutus oli Vasabladetissa ja 
Pohjalaisessa 10.6.2016. Naapureilla 
ei ole huomautettavaa anomuksen 
suhteen.

Tekninen lautakunta ehdottaa kun-
nanhallitukselle, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 171 § ja 172 § mukainen 
poikkeuslupa, yllä mainitun valmis-
telun perusteella, voidaan myöntää. 
Toimenpidelupa anotaan Korsnäsin 
kunnan valvontalautakunnalta.

Kunnanhallitus myönsi poikkeus-
luvan 27.6.2016 teknisen lautakun-
nan ehdotuksen mukaisesti.

Tila 2:16 Moikipäässä
Molpe sjöräddare anoo poikkeuslu-

paa tarkoituksena anoa rakennuslu-
paa palvelutalon rakentamista varten 
tilalla 2:16 Bredskärin vanhalla lossin 
laiturilla.

Rantayleiskaavan mukaan alueella 
on LV-2 merkintä (Kalasatama-alue); 
satama ja rakennusalue varasto- ja 
pysäköintialueineen. Alueella saa 
rakentaa laitureita ja venevajoja.

Poikkeuslupaa anotaan 96 m2 
suuruisen palvelutalon rakentamista 
varten LV-2 alueella. Palvelutaloa tar-
vitaan Molpe Sjöräddarien toimintaa 
varten, mm laitteiston kunnossapitoa 
sekä miehistön ja jäsenten koulutusta 
varten. Rakentaminen turvaa meren-
pelastustoiminnan ylläpitämisen 
etelän Kaskisten ja pohjoisen Vaasan 
välillä.

Kuulutus oli Vasabladetissa ja 
Pohjalaisessa 10.6.2016. Naapureilla 
ei ole huomautettavaa anomuksen 
suhteen.

Tekninen lautakunta ehdottaa kun-
nanhallitukselle, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 171 § ja 172 § mukainen 
poikkeuslupa, yllä mainitun valmis-
telun perusteella, voidaan myöntää. 

Rakentaminen turvaa merenpelas-
tustoiminnan ylläpitämisen etelän 
Kaskisten ja pohjoisen Vaasan välillä. 
Toimenpidelupa anotaan Korsnäsin 
kunnan valvontalautakunnalta.

Kunnanhallitus myönsi poikkeus-
luvan 27.6.2016 teknisen lautakun-
nan ehdotuksen mukaisesti.
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Offentligt meddelande - Julkinen tiedote
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

Vanhuspalvelulain § 26 mukaan kunnan tulee 
kerran puolessa vuodessa julkaista tiedot siitä, 
minkä ajan puitteissa iäkäs henkilö voi saada 
anomiaan sosiaalipalveluja. 

Korsnäsin kunnan vanhusten hoidon odotusajat julkais-
taan kunnan kotisivulla, KorsnäsNytt:ssa ja kunnan ilmoi-
tustaululla.

Odotusajat iäkkäiden sosiaalipalveluihin
Odotusajalla tarkoitetaan anomuksen jättöpäivän ja van-

huksen anoman palvelun saantipäivän välinen aika. Odotu-
sajat julkaistaan palvelukohtaisesti eriteltyinä.

Lisäinformaatiota antaa vanhustyön johtaja Johanna 
Björkman puh (06) 3479 149.

Palvelu Keskimääräinen 
odotusaika 

Lisäinformaatiota 

Kotipalvelu 0-1 vuorokausi Palvelutarpeen mukaan, akuutti-
tapauksissa asiakas saa palvelun 
välittömästi

Ruokahuolto 0-1 vuorokausi Palvelutarpeen mukaan, akuutti-
tapauksissa asiakas saa palvelun 
välittömästi 

Palveluasuminen ja 
vanhainkodit 

Keskimäärin 21 vuoro-
kautta 

Keskimääräinen odotusaika niille, 
jotka sijoitettiin 1.1.–30.6.2016 
välisenä aikana

Palvelutarpeen arviointi 0-7 vuorokautta Kiireellisissä tapauksissa tehdään 
arviointi välittömästi. 

Odotusajat iäkkäiden sosiaalipalveluihin 1.1. - 30.6.2016


