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Välkommen 2017 – ett festligt år!
God fortsättning på det nya året till er alla!
Fjolåret slutade inte så bra för oss i Vasaregionen, då vi inte lyckades få Vasa centralsjukhus klassat som fulljourssjukhus. Men skam den som ger sig! Nu redan i mitten på januari så har vi i Vasaregionen startat upp en namninsamling för ett medborgarinitiativ som
önskar skriva in Vasa som fulljourssjukhus i lagstiftningen. Vi hoppas att vi får många
namn på initiativet så att vi åtminstone får en ordentlig markering till lagstiftande makten
att vi är missnöjda med deras arbete!
haft lång tid på sig så är Vasa numera Finlands alternativ
för placeringen av Teslafabriken. Vi tävlar då mot alternativ som tex München i Tyskland, så vi har nog en internationell konkurrens som heter duga.
Så vi kommer att fira Finlands 100 första år med besked
här i Korsnäs också. Vi har redan öppnat jubileumsåret
med nyrenoverade bibliotekets invigningsfest. En fest
som sätter ribban högt för alla efterkommande evenemang minsann. Men en utmaning är till för att antas och
arbetsgruppen för firandet av Finland 100 år i Korsnäs
kommer att göra sitt bästa för att vi ska ha många trevliga
tillställningar under året. Vi kan räkna med flera olika
jubileumsfester under året, Lions fyller 50 år, vi firar
veterandagen i Korsnäs i år, vi har en späckad Korsnäsvecka att se fram emot i sommar och vi kommer att ha en
jubileumsfest lördagen 1.7 på fotbollsplanen i Korsnäs.
Det blir utställningar och sommarteater, utomhusgudstjänst och värdsarvsdag. Självklart kommer vi också att
fira Finlands 100 åriga självständighetsdag i slutet av året
också.
Det är ju nämligen inte bara Finland som firar utan vi
firar också att Korsnäs kommun fyller 130 år i år. Jag
tror att om vi tar en stund och tänker oss tillbaka till hur
vårt Korsnäs såg ut då för 130 år sedan så kan vi konstatera att mycket har gjorts under dessa år. Många är också
de entusiaster och samhällsbyggare som har medverkat
till att kommunen idag står här stabil och självständig.
Ett jubileumsår är också ett år då vi kan ta tillfället i akt
och minnas våra kraftkarlar och kvinnor som har funnits
där vid olika tidpunkter i historien och haft möjlighet
att påverka skeendet på olika sätt. Med tacksamhet kan
vi konstatera att slutresultatet är gott, vi har en trivsam
kommun som åtminstone jag känner mig 100 % välkommen i!
Vi har i år också ett kommunalval på kommande. Nu
har du samma chans att sätta ditt fotspår och avtryck i
kommunen som dina företrädare. Det är ju första året
som kommunalvalet genomförs på våren och de nya
fullmäktige tillträder i juni 2017. Så alla som känner sig
manade att jobba för att Korsnäs kommun ska utvecklas
vidare så har nu möjligheten att meddela intresse till valfritt parti och dra igång valkampanjen. Sedan är det upp
till er att komma med och sätta era spår i historieböckerna
som de tidigare krafterna gjort!

Namninsamlingen samlade 10.000 underskrifter de
första dygnet och nu i skrivandes stund visar räknaren på
över 30.000 underteckningar. För att underteckna insamlingen elektroniskt behövs identifieringskoder, men man
kan även skriva under på blanketter. Tomma blanketter
finns att fås på kommunkansliet och på biblioteket och
vi transporterar de ifyllda blanketterna varje vecka in till
sjukhusets insamlingspunkt och där kan ansvarspersonerna mata in namnen i systemet an efter. På det viset
hålls insamlingens antal rätt så bra i realtid.
Inför årsskiftet kändes det rätt motigt att tänka sig att
inleda firandet av Finland 100 år med de
dåliga nyheterna för vår region som
vi då hade i bagaget. Men lite
liksom det sägs att när det är
som allra mörkast så öppnas
ett fönster någonstans. För oss
som bor i Vasaregionen var
nyheten och uppslutningen
kring Teslas gigafactory en
nyhet som gav oss möjligheten att visa framfötterna igen. Regionen och
aktörerna inom näringslivet har jobbat fruktansvärt effektivt
tillsammans
och trots att
man inte

Christina Båssar, kommundirektör
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Ny serie i
KorsnäsNytt
Här intill ser ni ett smakprov
på Charles Södermans teckningskonst i form av en satirserie. KorsnäsNytt kommer i
fortsättningen att regelbundet
publicera serier av honom.
Charles Söderman utsågs till Årets
kulturbärare i Korsnäs år 2016.
Han är hemma från Harrström, men
numera bosatt i Molpe. Under tidigare år tyckte han om att teckna, men
hade hållit en paus tills han blev far
för några år sedan. Då återupptäckte
han sin gamla hobby.
Charles jobbar till vardags på
Yrkesakademin och serietecknandet
är ett utmärkt sätt att få utlopp för

jag vill va som du...
alla stora statsmän har en förebild. Statsminister juha sipila har
två...

ja ni trump och putin
ni har i alla fall inga
kustösterbottningar
som pratar tvångssvenska att dras med!
ifrågasätter varför
vi ska montera ned
vasa centralsjukhus. Because i can,
så klart! da, da, da...

farbrorn.com

den egna kreativiteten. Han gillar att teckna i en kategori
som ”nästan inte finns”; nämligen finlandssvensk politisk
satir.
- Satir ska slå uppåt och belysa orättvisor, förklarar han.
- Politiker måste tåla lite mer än andra.
Farbrorn är en figur som Charles skapat. Enligt vissa
uppgifter är farbrorn 87 år, men åtminstone en 40 plussare, som Charles själv.
Farbrorn vill att ”allt ska vara som det alltid har varit”’,
konstaterar han.
I november 2015 gavs första samlingen med de bästa
serierna av Farbrorn ut. Till senaste jul kom följande samling ut. Och från och med nu får vi läsa om Farbrorn och
Charles Södermans andra figurer i KorsnäsNytt
Text och foto: Kenth Nedergård

Charles Söderman presenterade sina alster vid en
egen utställning i Korsnäs bibliotek.
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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

Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2017 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg

Upplaga: 1200 exemplar
Utkommer 8 gånger 2017 till hushåll
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323,
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Nr 2-2017 utkommer 24.3.2017, manusstopp 10.3.2017
Nr 3-2017 utkommer 5.5.2017, manusstopp 21.4.2017
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1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

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

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

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

Söndagen den 15 januari var
en högtidlig dag i Korsnäs.
Det nyrenoverade biblioteket invigdes med en fest, som
också innebar starten på Finlands 100-årsjubileumsfirande i
Korsnäs.
Under jubileumshelgen ordnades
litteraturkvällar med olika teman på
fredag och lördag kväll. På söndagskvällen var det dags för invigningsfest.
Det nyrenoverade biblioteket är
väl anpassat även för större tillställningar. En del av de nya hyllorna kan
skjutas åt sidan och på så sätt får man
sittplatser för närmare 100 personer
vid behov.

Med rötterna i Korsnäs
Bibliotekets betydelse för Korsnäsborna var det genomgående temat
för jubileumsfesten. De flesta av de
inbjudna hade personliga kopplingar
till Korsnäs och framför allt biblioteket.
Dagens festtalare, Korsnäsbördiga författaren Matilda Södergran,
belyste hur viktig platsen varit för
henne genom livet.
- Det var här jag hittade läsandet
och i läsandet hittade jag skrivandet,
inledde hon.
- Jag har växt upp tillsammans med
lånedisken på biblioteket. När jag och
mina syskon var små, såg vi inte ens
över lånediskens kant. Så småningom
lärde jag mig orientera mellan bokhyllorna och hittade fram till hyllan
med den största dragningskraften –

5Carita Nyström läste dikt.
3Elin Rusk underhöll med sång.
lyrikhyllan.
för att presentera tankarna kring bibFörfattaren Carita Nyström läste liotekets visuella uttryck.
upp dikten ”Ljusets hus”, skriven för
På plats fanns även gäster från nära
detta tillfälle. För henne är Korsnäs och fjärran tillsammans med en stor
bibliotek en av de platser, som betytt skara Korsnäsbor, som ville vara
mest för henne genom livet.
med och fira. Invigningsfesten blev
Sångaren och skådespelaren Elin Korsnäs inledningsbidrag till FinRusk, skådespelare numera verk- lands jubileumsår. Men mycket mer
sam i Malmö, deltog med musika- är på kommande under året.
liska inslag. Hon uppmärksammade
Text och foto: Kenth Nedergård
årets nobelpristagare i litteratur,
Bob Dylan, men även Finlands jubileumsår genom att framföra Jean
Sibelius’ ”Finlandia”.
Överinspektören för biblioteksväsendet, Anneli Ketonen, var på plats
för att inviga ett av de sista biblioteksprojekten, som erhållit statsbidrag
för renovering. Korsnäs bibliotek hör
till de sista biblioteken, som erhöll
detta statsbidrag.
Formgivaren Ann Holm, även hon Festen avslutades med kaffe och
med rötterna i Korsnäs, fanns på plats tårta, som sig bör.
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Harrström Lantmanna- och
Fiskargille har inkommit med
en bidragsanhållan till kommunen. Anhållan gäller bidrag för
förbättrande av farleden norr
om båthamnen och närmare
bestämt avsnittet utanför Sandgrynnan. Tanken är att bredda
den delen samt att till vissa delar
fördjupa och förbättra infarten
till hamnen. Arbetet utförs mestadels på talko.

Bibliotekschef Carola Bäckström
och kommundirektör fick emotta
en hel del uppvaktningar under
dagen.

5Bibliotekschef Maria Kron-
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qvist-Berg och Ann-Louise Sabel
gratulerade från biblioteksväsendet i Malax.
Bildningsdirektör Agneta
Martin och MI:s rektor Eva Kammonen uppvaktade tillsammans.

4Överinspektör Annelli Ketonen
överräckte blommor.

Finland 100 evenemang i Korsnäs
15.1.2017

Bibliotekets öppningsinvigning Traditionell tillställning
med focus på jubileumsåret
3.3.2017
Öppning av Lions utställning vid biblioteket
Jubileumsutställning vid biblioteket
11.3.2017 Revypremiär Café le Plop - Taklax Uf
18.3.2017 Lions Korsnäs 50 års-jubileum 50 år av hjälpverksamhet
27.4.2017 Veteranfesten i Korsnäs
Traditionell veteranfest med festtal av KD
30.6 - 9.7.2017 Korsnäsveckan
1.7.2017
Finland 100 - Korsnäs 130 		
Stor regional festtillställning på fotbollsplanen
1.7.2017
American Cars utställning
Utställning av bilar, servicehuset + rinken
30.6.2017 Sommarteater
Baserad på Carita Nyströms manus om Kaplan Leidenius
8.7.2017
Streetrace 		
Traditionellt landsvägs streetrace på Strandvägen
9.7.2017
Utomhusgudstjänst
Gammeldags gudstjänst med focus på 100 år sedan
27.6 - 6.8.2017 Emil Hansson utställning
Sommarutställning vid Prästgårdsmuseet
7 - 9.9.2017 Kulturresa till Snåsa
30.10.2017 Festföreläsning MI
Herman Lindqvist föreläser vid Malax-Korsnäs MI
6.12.2017 Självständighetsfest
Fest i Kyrkoby skola med program av skolorna
Korsnäs i framtiden - en uppdatering av bokprojektet där ungdomar
får skriva
Månadens Naturbild: Skicka in den sista varje månad en naturbild
Bilderna visas på skolornas självständighetsfest 5.12.2017
manadens.naturbild@malax.fi
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Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 27.000 euro och
eftersom projektet är litet och inte en
del av någon större utvecklingshelhet
så finns det inte möjlighet att få projektfinansiering till projektet.
Harrström Fiskargille erhöll 5 000
euro i bidrag för muddring år 2015.
Det understödet erhölls för muddringarna i södra farleden i Harrström. Tekniska nämnden reserverade 10 000
euro i bidrag till muddringsarbetena i
den norra farleden i Harrström i 2016
års budget.
Under
2016
färdigställdes
muddringsprojektet i Harrström. Det
är positivt att det nu finns en bra farled
både norrifrån och söderifrån in till
Harrströms hamn. Helhetskostnaderna blev dock större än man preliminärt tänkt sig då en tilläggsdel togs
med i projektet. Tilläggsdelen hör
till kommunens farled och fanns inte
med i de ursprungliga kostnaderna.
På grund av det har de budgetmedel
som tekniska nämnden reserverat
för muddringar omdisponerats under
2016 för att täcka in kommunens
egna kostnader och sålunda finns ett
glapp i Harrström Lantmanna- och
Fiskargilles budget för projektet.
Kommunstyrelsen beviljade 5.000
euro i projektbidrag från 2017 års
projektmedel i kommunstyrelsens
budget 16.1.2017.

Kommunal information

Förbättring av
turistfarleden
till Harrström

Nytt företag
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Ny biltvätt i Korsnäs
CB-Clean
heter den nya
biltvätten, som
öppnat i fd
KKC:s utrymmen i kyrkbyn.
Bakom verksamheten står Christian Brandt,
som flyttat till Taklax i höstas
och nu har öppnat eget.

Christian kommer ursprungligen
från Karleby och har senast jobbat
inom restaurangbranschen, men bilvård har varit hans stora hobby.
- Tidigare jobbade jag i bilaffär,
berättar Christian.
- Det var då jag började att fixa,
tvätta, måla och polera. Och det har
jag hållit på med vid sidan av jobbet
hela livet
Taklaxborna fick upp ögonen för
hans kunskap, när han började fixa
grannarnas bilar. Då fick han tips om
lokalen i kyrkbyn, som stod ledig och
kunde tas i bruk med kort varsel. I

mitten av januari inleddes verksamheten och nu erbjuder CB Clean biltvätt alla vardagar kl. 8.00-17.00.
- Det viktigaste med en lyckad biltvätt är att använda rätt tvättmedel,
avslöjar Christian.
- Det finns medel för allt och det
gäller att välja rätt. Sedan ska man
använda en stor svamp och tillräckligt med medel.
En välvårdad bil behöver ytbehandlas med jämna mellanrum. Christian
rekommenderar en grundlig polering
ungefär vartannat år – med rätt sorts
medel för att återskapa den ursprungliga glansen.
Han har fått bra kontakt med amerikanska bilklubben i Korsnäs och
redan hunnit polera flera av klubbens
bilar. Till sommaren har han många
bokningar för det är en grupp, som
gillar att ta väl hand om sina bilar.
Och Christian har visat att han inte är
någon nybörjare, utan vet mycket väl
vad han håller på med.
Bild och text: Kenth Nedergård

CB Clean erbjuder handtvätt,
vaxning och polering.

Flyktingförläggning och kommunplatser
NTM-centralen har per e-post
skickat en förfrågan och kartläggning om kommunernas
planer för flyktingmottagningen
för år 2017. I slutet av detta år
anländer ännu kvotflyktingar
och man vill gärna veta kommunernas planer och beredskap att
ta emot kvotflyktingar.
Röda Korset hyr för närvarande upp
två av tre elevinternat vid gamla KKC
och fortsätter med verksamheten där
fram till slutet av juni 2017. Kommunen har ställt sig positiv till flyktingmottagning men i beslutet hänvisas
till år 2016 och nu har inte beslut
om uppehållstillstånd getts i någon
större grad ännu åt de som kommit
till asylmottagningen i Korsnäs. Det
kunde därför även finnas utrymme
för mottagning av kvotflyktingar till
kommunen.
Kommunfullmäktige konstaterade
12.12.2016 att man är beredd att ta
emot flyktingar eller kvotflyktingar
även under 2017 i enlighet med tidigare beslut.

Kommunen har en öppnad flyktingförläggning i Röda Korsets regi med
en kapacitet om ca 160 asylsökande.
I kommunen finns inte kapacitet eller
utrymme för fler mottagningscentraler.
Kommunen kan på basen av sin
storlek enbart erbjuda en begränsad mängd kommunplatser till

asylsökande. Antalet begränsas av
tillgången till bostäder och tillgången
till utrymme i nuvarande enheter för
grundundervisning och barndagvård.
Kommunen beslutar att bevilja 20
till 25 kommunplatser åt flyktingar, i
första hand åt de som beviljas uppehållstillstånd från Röda Korsets enhet
i Korsnäs.

Verksamhetsbidrag år 2017
Anslag avsett för verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer tas upp på olika kostnadsställen i kommunens budget.

Kommunfullmäktige godkände följande fördelning av verksamhetsbidrag
inför år 2017 vid sammanträdet 12.12.2016.
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
5300 euro
Österbottens Fiskarförbund r.f. 		
1500 euro
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
Korsnäs Företagare r.f. 			
1500 euro
(under förutsättning att Korsnäs Företagare r.f. handhar prisutdelningen Årets Företag)
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f. 150 euro
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1500 euro
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H 		
2000 euro
Svenska Finlands Folkting 			
230 euro
6

KORSNÄS
Nytt

Täkttillstånd

Max Nygrund ansöker om nytt
täkttillstånd på läg. Bjurkärr
Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde idag behandlat nedan antecknade
RNr 7:72 i Taklax by i Korsnäs
ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.
kommun för ersättande av det
tidigare täkttillståndet.
Byggnadslov
Byggare

Lars-Johan Eklund
S Mannsén o M Puurula
Paavo o Tea Saikkonen
Br. Vestberg Ab
Mirza Hodzic
J o D Bjurbäck

Åtgärdstillstånd
Nguyen Tien Thuong

Rivningsanmälan
Ägare

Kenneth Enlund
A o S Juthbacks db.

Lägenhet

Ändamål

Harrström 6:28
Harrström 1:43
Korsbäck 1:156
Korsbäck 1:167
Korsnäs 5:98
Taklax 6:29

Minkhus
Bostad
Bastu
Tillbyggnad flislager
Biovärmecentral
Spannmålstork

Korsnäs 31:9

Värmebrunn

Lägenhet

Harrström 10:96
Korsnäs 13:8

Ansökan gäller borttagande av
10000 m3 sand och 600 m3 matjord
under en 10 års period. Rågrannarna har hörts och ansökan har varit
kungjord på kommunens anslagstavla 12.12.2016 – 13.01.2017. Inga
anmärkningar har inlämnats.
Tillsynsnämnden godkände ansökan 24.1.2017 enligt förslag.

Vad rivs?

Äldre växthus
Äldre bostadshus

Arbetsgrupp för Korsnäsveckan
och världsarvsdagen
Korsnäsveckan,
Lantdagen
och Världsarvsdagen har varit
årligen återkommande uppskattade sommarevenemang i
Korsnäs kommun. Programutbudet har varit intressant och
lockande. Alltfler föreningar
engageras med olika aktiviteter.
Inom biblioteks- och kultursektorn ansvarar bibliotekschef Carola
Bäckström för kulturellaevenemang. Både bibliotekschefen och
biblioteksfunktionären är engagerade i olika kulturaktiviteter och har
varit engagerade i arbetsgruppen
för Korsnäsveckan, Lantdagen och
Världsarvsdagen 2016.
Förra årets arbetsgrupp föreslår att
Lantdagen kunde ta paus och att man
samlar evenemangen till Korsnäsveckan istället. Sommaren 2017
kunde vara ett bra tillfälle för ett nytt
koncept då vi även firar kommunens
130-årsjubileum.
En arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att planera program för samtliga evenemang. Arbetsgruppen får i
uppdrag att kontakta olika föreningar

för genomförande av olika aktiviteter
samt för att samordna aktiviteterna
till lämpliga programhelheter för.
Följande evenemang ska handhas
av olika arbetsgrupper:
• Korsnäsveckan 30.6 – 9.7.2017
Arbetsgrupp
• Korsnäs 130-Finland 100
1.7.2017 Finland 100 år
• Världsarvsdagen
2.7.2017
Världsarvskommitté
• Lantdagen uteblir
Kommunstyrelsen
tillsatte
16.1.2017 en arbetsgrupp för utarbetande av program för Korsnäsveckan 2017 bestående av Helena
Höglund-Rusk, Carola Bäckström,
Roger Lindholm, Margareta Lind-

ström, Sofia Mitts-Björkblom, Niclas
Björkqvist, Pia Södergran och Katarina Westerlund.
Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att arbetsgruppen för Finland
100 år handhar festen den 1.7.2017
och att Världsarvskommittén får i
uppdrag att utarbeta ett program för
en världsarvsdag den 2.7.2017. Lantdagen uteblir detta år eller flyttas in i
programmet för Korsnäsveckan.

Medlem i
uppbådsnämnden
Kommunstyrelsen
utsåg
16.1.2017 Roger Bergström som
ledamot och Sven-Erik Bernas
som hans personliga ersättare
till uppbådsnämnden för år
2017.
I år ordnas uppbådstillfället
för Malax och Korsnäs i församlingshemmet i Korsnäs torsdagen
21.9.2017 kl. 9.00.
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Väntetider för sociala tjänster för äldre
hemsida, i KorsnäsNytt och på komEnligt äldreomsorgslagen
Väntetider
för sociala tjänster §för26
äldre

skall kommunen en gång i halvåret munens anslagstavla.

Med väntetid
avses
tidenom
mellan
Enligt
äldreomsorgslagen
§ 26 skall kommunen
gång i halvåret
offentliggöra
uppgifter
den tidden
offentliggöra
uppgifter
om den entid
dag
ansökan
lämnas
in
och
den
dag den
inom
vilkenvilken
en äldre person
kan få socialservice
som han eller hon ansökt om.
inom
en äldre
person kan

få socialservice som han eller hon äldre får de tjänster som han eller hon

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg offentliggörs
på kommunens
hemsida, i KorsnäsNytt
har ansökt
om. Väntetiderna
offentligansökt om.
och på kommunens anslagstavla.
görs specificerade per typ av tjänst.

Korsnäs kommuns väntetider inom äldFör ytterligare information kontakta
reomsorg
offentliggörs
kommunens
Med väntetid avses
tiden mellan på
den dag
ansökan lämnas
in och den dag den äldreJohanna
får de tjänster
äldreomsorgsledare
Björksom han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs
specificerade
per
typ
av
man tfn (06) 3479 149. tjänst.
Genomsnittlig väntetid
för följande för
sociala
tjänster 1.7-31.12.2016
Genomsnittlig
väntetid
följande
sociala tjänster 1.7-31.12.2016
Tjänst
Hemservice

Genomsnittlig väntetid
0-1 dygn

Matservice

0-1 dygn

Serviceboende och
åldringshem

I medeltal 8,5 dygn

Bedömning av servicebehovet

0-7 dygn

Ytterligare information
Efter behov av tjänster, i akuta
situationer får klienten tjänsten
genast
Efter behov av tjänster, i akuta
situationer får klienten tjänsten
genast
Genomsnittlig väntetid för dem
som placerades under tiden
1.7–31.12.2016
Vid brådskande fall görs en
bedömning utan dröjsmål.

För ytterligare information kontakta äldreomsorgsledare Johanna Björkman tfn (06) 3479 149
Sockersmarta daghem
i K5

Goda kostvanor för barn är av yttersta vikt för
att den hälsosamma livsstilen ska fortgå även i
vuxen ålder. Under småbarnsåren byggs vanor
upp och föräldrar har ett gemensamt ansvar med
dagvården om att erbjuda barnen rätt kost.
Genom rätt kost minskar risken för livsstilsrelaterade
sjukdomar såsom t.ex. diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder. Livsmedel med stor andel tillsatt
socker bör begränsas och har inte plats på daghemmen.
Dessa livsmedel innehåller energi men lite näring. Eftersom barn utvecklas både fysiskt och psykiskt krävs det
näringsrik kost.
Harrström och Molpe daghem valdes ut till pilotdaghem
för att bli s.k. sockersmarta daghem. Daghemmen fick
fylla i matdagbok för två veckor och personalen fick även
en enkät att fylla i. Efter att matdagböckerna lämnats in
kunde rekommendationer ges enligt näringsrekommendationerna. Förutom aspekten på socker gavs även rekommendationer om fettkvalitet, måltidens uppbyggnad och
tillräcklig mängd frukt, grönsaker och bär.
Kostrådgivaren har vid några tillfällen träffat dagvårdspersonal och kockar. Det har då diskuterats angående
ökandet av b.la. grönsaksätandet, fettkvalitet, förebilder
vid matbordet och tips hur man gör sockersmarta val på
ett aptitligt sätt. Ett studiebesök till Umeå kommun gjordes under hösten där personal från de utvalda daghemmen samt samkommunens personal besökte ett ”ur och
skur daghem” och måltidsservicen i Umeå kommun. En
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sockersmart manual är även under
uppbyggnad och ska delges daghemmen inom K5-området samt
övriga intresserade.
Arbetet med de sockersmarta
daghemmen fortsätter under vintern och våren 2017.

Uppdatering av integrationsprogrammet
Det gemensamma integrationsprogrammet för
K5:s kommuner har uppdaterats under året som
gått och är nu färdigt för behandling i de enskilda
medlemskommunernas styrelser och fullmäktigen.
Integrationsprogrammet är ett viktigt instrument för
kommunerna. Programmet styr arbetssätt och metoder
för invandrarnas integration. Programmet är upprättat
enligt den modell som finns i nuvarande integrationslag.
NTM-centralen kräver också att kommunerna har ett godkänt integrationsprogram för att kommunen ska garanteras statliga ersättningar vid flyktingmottagning.
En arbetsgrupp bestående av Folke Storbacka (Malax),
Caroline Rönnqvist t.o.m.1.5.2016, därefter Carina Westberg (Korsnäs), Aida Simidzija (Närpes), Mirja Högstrand
(Kaskö), Viola Broo-Rönnlund (Kristinestad), samt Lilian
Ivars (K5) har ansvarat för programmets uppdatering.

KORSNÄS
Nytt

för verksamhetsåret 2017-2018
( 1.8.2017-31.7.2018)
Dagvård

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

Vi bakar burek pita med Azra från Bosnien

Morgon- och eftermiddagsvård
Dagvård för förskolebarn före och efter förskolan och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk.1-2
ordnas på eftis i Korsnäs, Harrström och
Molpe.
Ansökan om dagvård före och efter förskolan och ansökan till eftis görs senast 6.3.2017.

Lärknäs fick besök av förskolan som piggade upp
oss med sitt fina program

Ansökningsblanketter finns på kommunens
hemsida under barndagvård eller fås från
barnomsorgsledaren. Ansökningarna lämnas
in till barnomsorgsledaren.
På frågor svarar barnomsorgsledaren
Blomqvist tel. 06-3479146.
Post och besöksadress:
Korsnäs kommun/Birgitta Blomqvist
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs
Korsnäs den 27.1.2017
Birgitta Blomqvist
barnomsorgsledare

På Lärknäs har vi haft anhörigträff, fredagsmys med
levande musik och dans.
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Kommunal information - socialkansliet och Lärknäs

Hälsningar
från Lärknäs

DAGVÅRD OCH EFTIS I
KORSNÄS KOMMUN

Årets pristagare

KORSNÄS
Nytt

Unga idrottare och årets meste
motionär belönades i Korsnäs

Tre stipendier utdelades till
duktiga idrottare.

Nathalie Nystrand fick ett stipendium för sin SFI medalj på 200 m i
somras.Bröderna Viljam och Eskil
Grahn premierades för sina orienteringsframgångar. Viljam tog en
bronsmedalj i FSOM och Eskil tog
både silver- och bronsmedalj i FSOM.
Dessutom premierades Korsnäs
FF för sina framgångar under året.
Korsnäs FF steg till division tre i
höstas.
Det blir intressant att följa med vad
som kommer att hända på idrottsfronten i Korsnäs kommun under året
2017.
Fr vänster Kenneth Westergård Korsnäs FF:s kassör, Nathalie Nystrand, Viljam Grahn och Eskil Grahn

Årets meste motionär
Mirza Hodzic valdes till Årets
meste motionär 2016 i Korsnäs vid
sektionens möte 24.11. Mirza är
Korsnäs 35. meste motionär genom
tiderna.
Mirza flyttade 2004 till Korsnäs
och har under denna tid blivit känd
som en verklig idrottsentusiast. Han
har i många år tränat juniorer i fotboll
och han grundade även den bosniska
fotbollsföreningen Gazije. Han fungerar som tränare och spelare för detta
lag som i somras spelade i division 6.
Slutresultatet blev en fin andra plats.
Gazije har dessutom fina meriter i
futsal där laget vann division 4 20122013.
Mirza motionerar själv tillsammans
med sina hundar i skogen. Han är
mycket intresserad av jakt. Djur i allmänhet är hans passion. Senast idag
mötte jag honom med en getabock i
bilen. Till fritidsintresset hör även
att vara med barnen på olika idrottsevenemang .Mirza är alltså en värdig
person att ta emot titeln årets meste
motionär i Korsnäs.
Roger Lindholm, text och foto.

Årets meste motionär Mirza till höger och bankdirektör Jan-Erik
Westerdahl överräcker pris.
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Korsnäs kommuns
stipendiefond

AC Silverbergs
stipendiefond

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

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

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.3.2017 kl 16.00. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan kompletteras t.o.m.31.3.2017 kl.
16.00.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.3.2017 kl 16.00. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan kompletteras t.o.m.31.3.2017 kl.
16.00.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/
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Stipendier och bidrag

Ansökan om stipendier

föreningsinformation -Sfp i Korsnäs

Röda Korset

KORSNÄS
Nytt

PRAO-projekt
Mottagningscentralen i Korsnäs efterlyser samarbetspartners som kan vara företag, organisationer eller föreningar som är villiga att ta emot en eller flera asylsökande.
Arbetet kan vara mellan 1 och 3 veckor och högst 6
timmar/dag. PRAO perioden är oavlönad och får inte
ersätta en anställd.
På Mottagningcentralen gör vi en intervju med de asylsökandena för att få reda på vad dom redan kan och vad
som intresserar för att hitta en matchande PRAO plats.
Vill man gå med i projektet eller vill man veta mera så
kan man höra av sig till oss på 050-5707171
För tillfället finns en av våra klienter på PRAO på Stenbrytaren.
Maria Stenbacka/handledare

Finlands Röda Kors har gått med i ett
PRAO projekt för asylsökande för att
•
•
•
•

integrera
sysselsätta
asylsökande ska få bekanta sig med den
finska kulturen och arbetslivet
asylsökande ska få använda den finska
och svenska de lärt sig i praktiken

Påverka – på alla möjliga nivåer!
När jag rör mig i Finland
får jag ganska ofta frågan om
jag egentligen får något gjort i
Europaparlamentet. "Kan du
verkligen påverka?", kan någon
fråga och lite på goda grunder.
Vi lever i en mycket invecklad
värld och det är ingalunda en
självklarhet att någon av oss
klarar av att påverka villkoren
kring vårt dagliga liv. Men trots
det svarar jag genast med ett ja.
Därefter kan jag komma med en
lång eller kort utläggning varför
jag ändå är så säker på min sak.
De handlar nämligen inte om att
alltid veta att man kan påverka. Det
handlar om att försöka! Försöker man
inte i vardagen, i de frivilliga sammanslutningarna, i kommunen, i alla
tänkbara politiska och samhälleliga
sammanhang har man ingen chans.
För min del väntar jag ännu på
resultat i fråga om skarven. Den
frågan har sysselsatt mig från dag
ett i Europaparlamentet och är ännu
inte löst på ett tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller vissa Natura 2000-

ha någon att lyssna till och ha kontakt
med.
Sanningen finns i det vardagliga
livet. Där finns den långa erfarenheten och dessutom också en historisk
koppling till hur strukturer en gång i
tiden har uppstått.
Vi har ett mycket intressant kommunalval i början av april. De fyra
kommande åren kommer att vara
särskilt avgörande för kommunens
framtid. Nu om någonsin är det rätt
tid att vara med och påverka! Ställ
upp, påverka och slå vakt om resultaten av alla ansträngningar!
Nils Torvalds
Europaparlamentariker
Andra viceordförande i ALDE

frågor. I alla de här frågorna har Molperörelsen har varit en givande och
inspirerande samarbetspart. Resultaten kommer inte av sig själva eller
genom politiker. De kommer genom
samarbetet mellan genuina folkliga
rörelser och politik. Det viktiga är att
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Info från Korsnäs 4H

Finlands svenska 4H ordnar
klubbledarkurs för ungdomar över 13 år den 21-23.4
i Tammerfors. Kursen är för
dig som vill leda klubbar
för barn i lågstadieåldern.
Efter genomgången kurs får
man göra praktik i den egna
4H-föreningen och kan sedan
dra egna klubbar för barn.
Mera info om utbildningen
hittas på Finlands svenska
4H:s hemsida: www.fs4h.fi
Har du frågor eller vill anmäla
dig till utbildningen, ta kontakt med Petra på: petra.
sundholm@fs4h.fi eller 0458764838. Man kan också
anmäla sig direkt via hemsidan. Läs också här bredvid
vad Matilda Mann skriver om
hur roligt det är att jobba
som klubbledare och att hon
rekommenderar andra att ta
chansen att utbilda sig till
klubbledare!

Klubbinfo

Aktuell info om klubbar
delas ut i skolorna under
våren.
Petra Sundholm
petra.sundholm@fs4h.fi
045-8764838

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

Ung ledare i 4H
Matilda Mann är klubb- och hjälpledare i Korsnäs
4H. Det är något hon såg fram emot att få göra
redan då hon gick i lågstadiet.
Tjena! Jag heter Matilda Mann, är 17 år och jag går
andra året på medieassistent i Vasa. Jag har varit med
i 4H ända sedan jag började i grundskolan och
för snart tre år sedan
blev jag ledare. När jag
var yngre minns jag
att jag ville så gärna bli
ledare när jag blev äldre,
att hålla egna grupper
verkade så himla roligt.
Allt började med att jag och min bästa kompis såg
att 4H skulle hålla en kurs för de som ville bli unga
ledare och vi bestämde oss för att åka. Redan genom
att delta i kursen så utvecklades man, lärde sig
mycket nytt och började tänka på nya sätt. Utvecklingen fortsatte när man började hålla egna kurser.
För mig är det som har förändrats mest nog att jag
har blivit mycket säkrare när jag arbetar med barn om
man skulle jämföra med hur det var när jag började.
Ett av de bästa minnen jag har från att vara ledare
måste nog vara 4H:s distriktsläger i Molpe. Har varit
hjälpledare där nu i två år och det har varit superkul. Tre
roliga dagar där man lär känna mycket nya människor.
En av de bästa grejerna som jag också gör är “Mixklubben”. Det är en 4H-klubb som jag och min bästa kompis
leder. Där leker vi, bakar och pysslar. Den har vi hållit på
med sedan vi blev ledare och det är alltid lika kul att börja
pånytt varje år och med
varje ny grupp i byarna.
Jag tycker verkligen att
man ska ta chansen och
bli ung 4H ledare om
man har möjligheten!
		

Matilda Mann
Korsnäs 4H

Vilja och handlingskraft
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föreningsinformation - Korsnäs företagare
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Glimtar ur Korsnäs Företagares verksamhet 2016
Styrelsen bestod av Jan-Erik Ravals , ordf., Göran
Östberg, viceordf., Katarina Westerlund, sekr., Johan
Östling, kassör och övriga styrelseledamöter; Mirza
Hodzic, Petra Sundholm, Agneta Westerback, och
Korsnäs kommuns representant Roger Backholm med
Jens Bjurbäck som ersättare.

Handelsträdgård berättade om företagets 60-åriga verksamhet på ett intressant och medryckande sätt.

Vid höstmötet den 27 oktober avgick Petra Sundholm
på egen begäran och Johan Svartgrund valdes in som ny
styrelsemedlem för 2017-2018. Övriga styrelsemedlemmar som var i tur att avgå omvaldes. 5 styrelsemöten
och 2 medlemsmöten hölls under året 2016.

Vid höstmötet i oktober deltog Elisa´s representant som
berättade om nya kommunikationstekniska möjligheter
som erbjuds till företag.

Föreningen deltog vid Stormässan som ordnades i Botniahallen i april med transporter, byggande och nermontring av Korsnäs-montern.

Föreningen har 49 medlemmar som betalar sin medlemsavgift till Företagarna i Finland och åtnjuter deras
förmåner och bl.a. juridiska tjänster. En del av medlemsavgiften utbetalas till regionföreningen Kust-Österbottens företagare som i sin tur ger en liten del till Korsnäs
Företagare.
Föreningen valde F:ma Kent´s Elservice till ”Årets företagare i Korsnäs 2015” och företagaren premierades
med en fin plakett. Pressen uppmärksammade premieringen och publicerade en utförlig presentation av
företaget.
Under året arrangerades 4 lunchträffar och en morgonträff för företagare. Vid lunchträffarna deltog förutom
föreningens ordförande också kommundirektören och
VASEK´s direktör för företagstjänster. Lunchträffarna och
speciellt morgonträffen var välbesökta och diskussionerna var livliga och meningsfyllda.

I november uppmärksammade Pohjalainen Yrittäjä
föreningen med en svenskspråkig artikel om föreningens
verksamhet och en företagare från Korsnäs berättade
om sin verksamhet i samma tidning.
Föreningen har en egen hemsida - www.foretagarcafe.fi
där vi informerar om olika aktiviteter och dessutom uppdateras hemsidan kontinuerligt med information från
Företagarna i Finland och Skatteförvaltningen samt många nyttiga länkar för företagare. På hemsidan finns också
ett register över företag i Korsnäs som vi kontinuerligt
försöker uppdatera. Tanken är att det skall vara till nytta
inte enbart för korsnäsbor utan även för utomstående
som behöver och söker tjänster i Korsnäs. Vi upprätthåller också en Facebook-sida där företagare i Korsnäs
kan göra inlägg om aktuella evenemang och aktiviteter.
Föreningen strävar till skapa kontakter mellan företagarna i Korsnäs som förhoppningsvis samtidigt ger
synergieffekter som gynnar företagsamheten och även
uppmuntrar människor med ideér att börja med företagsverksamhet i Korsnäs.
Jan-Erik Ravals
Ordförande

Kust-Österbottens företagare ordnade också en frukostträff för ensamföretagare på Dermoshop i september
och tillfället lockade många intresserade företagare.
Vid vårmötet i april informerade FIXURA´s representant om placeringsalternativ med god avkastning
och Kust-Österbottens Företagares VD berättade om
verksamheten i Österbotten. Våra värdar på Korsnäs

Företagarnas Diamantkors
Karl-Erik (Kalle) Nylund har blivit premierad av Företagarna i Finland förtjänsttecknet
diamantkors för företagare för bl.a. 40 års företagande och 32 år som styrelseordförande för
Molpe Frys.
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Securitas är Finlands ledande företag inom säkerhetstjänster och en del av en svenskstartad internationell koncern inom säkerhetsbranschen. Securitas
erbjuder sina kunder ett mångsidigt utbud av säkerhetstjänster i över 50 länder.
Största delen av de 3500 Securitas-anställda i Finland
är väktare, ordningsvakt och annan operativ personal
och därför uppfattas Securitas lätt som en samarbetspartner till stora industriföretag och storaffärer.
Sanningen är emellertid en annan eftersom företagets
produktutbud är stort och omfattar lämpliga tjänster
också för småföretag och privatpersoner.
– Genom att vara Nyföretagscentrum Startias samarbetspartner kan vi göra våra tjänster kända också bland
nystartade företag, berättar Business Development
Manager Kjell Forsén som har Vasa som verksamhetsort
och hela Finland som sitt arbetsfält. – I praktiken bygger
vi upp alla våra säkerhetstjänster individuellt efter kundens behov.

Konsultation och utbildning spelar en viktig roll
Finland är ett tryggt land och därför förhåller sig
många finländska företag fortfarande ganska tanklöst
på säkerhetsfrågor. De finländska företagen arbetar
emellertid mycket med information och utveckling som

Dokument och
anteckningar
som förstörs på
ett otillräckligt
sätt kan äventyra datasäkerheten.
också utomstående gärna skulle vilja ha. Den svagaste
länken i säkerheten är ofta människan, i såväl företagen
som i hemmet.
– Med lite rådgivning och genom att skapa en säkerhetskultur kan vi ta säkerhetsfrågorna ett stort steg
framåt, tror Forsén.
Utbildning och konsultation spelar en viktig roll när
man börjar genomföra säkerhetstjänster i både stora
och små företag. Dessutom kompletterar teknologin på
ett utmärkt sätt det säkerhetsarbete som människan
utför.
Enligt Forsén bör också ett litet företag redan från
början tänka på säkerhetsaspekten. När man diskuterar
med en yrkesmänniska får man också klart för sig själv
vilka saker i det egna företaget är sådana som man ska
skydda. Åtgärderna betalar sig ofta tillbaka.

Erbjuder också specialtjänster
Eftersom Securitas är ett stort säkerhetstjänsteföretag
kan det erbjuda sina kunder också specialtjänster. Företaget har en stor grupp av egna experter och kan vid
behov anlita även utomstående experter.
– Via oss kan kunden få en säkerhetsnivå som passar
hen bäst eftersom vi alltid utgår från kundens behov,
försäkrar Forsén.
Startias direktör Tommi Virkama är glad över att Securitas har som första företag inom säkerhetsbranschen
anslutit sig till Startias ökande expertnätverk.
– Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare också i små och
startande företag så därför behöver vi samarbetspartners som Securitas, säger Virkama.
Text: Johanna Haveri
Bilder: Securitas, Johanna Haveri

Startias samarbetspartner:

http://www.vasek.fi/foretagstjanster/starta-eget/
startias-sakkunnig-och-stodorganisationer

Kjell Forsén påminner om att priset på utvecklingsarbete är mycket högre än på spionering så det är klokt
att fästa vikt vid säkerhet i företag.
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På gång i

Taklax UF presenterar revyshowen

KORSNÄS

Premiär lö6 ää63 kl6 ä9:mm

Öppet:
fr6 ä763
sö6 ä963
lö6 2563
sö6 2663

LC KORSNÄS
informerar

kl6 ä9:mm
kl6 ä8:mm
kl6 ä9:mm
kl6 ä8:mm

Lionsklubb Korsnäs 50 år
Lionsklubben firar sina första 50 år med
utställning i biblioteket under mars månad.
Lions i världen firar 100 år.

3m

Fredag 3.3.2017
Utställningen öppnas kl 17.00.
Kaffe och dopp kl 17-19.
Välkomna och träffa oss!
LC Korsnäs

Cafe' le Plop

50

regi av kurt rusk

Biljetter: ä5€ ö Barn under ä5 år äm€
www6taklaxuf6fiPbokning Tfn: m5m 5ä8m 435 yä8:3mö2ä:mmh
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VÄGEN HEM
Av Anita Bohl och Jerker Leijon

26.2 kl 18.00
i Korsnäs kyrka
med

sånggruppen

FREE SPIRITS

Dir. Jan-Ola Granholm
Musiker:Alf Risberg
Jonas Storsved
Tomas Fant
Jan-Ola Granholm

VÄLKOMNA
Fritt inträde. Kollekt.
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Sportlovsprogram i Korsnäs
Lördag 25.2

Måndag 27.2

RIDNING vid Tinas Ridstall kl.
13.00-15.00. Ponnyridning, voltige,
frågesportsrunda, pyssel, korvgrillning mm.
Arr: Västkustryttarna

SLALOMRESA till Parra i Teuva

Prislista:
Bussresa + liftkort + hjälm 7-11 år 20€, vuxna 30€
Uthyrning: slalom,snowboard,blade,twintip 15 €
glasögon 5 €.

Söndag 26.2

ÖPPET HUS i Ungdomsrummet på Korsnäsgården kl.
18-21. Arr: Korsnäs BUF.
MUSIKALEN ”Vägen hem” i Korsnäs kyrka kl. 18.00.
Sånggruppen Free Spirits uppträder. Dir: Jan-Ola Granholm. Musiker: Alf Risberg, Jonas Storsved, Tomas Fant
och Jan-Ola Granholm. Fritt inträde. Kollekt.

VÄGEN

Busstidtabell:
Molpe Andelsbank		
9.30
Korsnäs kommungård		
9.40
Taklax skola			
9.50
Harrström TB			10.00
Parra			
ca. 11.00
Vi startar hem kl. 16.00. OBS! Avboka senast 48 h före
avresa! Vid oanmäld frånvaro debiteras 10€.
Arr: Korsnäs Fritid.

HEM

Av Anita
Bohl och
Jerker

Leijon

26.2 kl
18.00
i Korsnä
s kyrka
med

sånggrup
pen

FREE SP
IRITS
Dir. Jan
-Ola
Musiker
:A

Tisdag 28.2

Granhol
m

BOLLSKOJ med Kevin i Korsnäs skola åk 0-3 kl. 11.00-

lf Risber
g
Jonas St
orsved
Tomas Fa
nt
Jan-Ola
Granholm

VÄLKOM

Avgifterna samlar vi upp i bussen (ta gärna med jämna
pengar). Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och
eventuellt pengar ifall du vill köpa något från cafeterian.
Är man yngre än 8 år bör man ha en förälder med. Resan
är rökfri.
Anmäl dig senast 22.2 till roger.lindholm@korsnas.fi eller
ring 044-2000081. Meddela namn, adress, telefonnummer, födelsetid och om du vill hyra utrustning. De som hyr meddelar också sin längd, vikt
och skonummer.

12.30, åk 4-8 kl. 13.00-14.30. Prova på olika bollsporter,
såsom fotboll, innebandy, badminton, bordtennis eller
något annat roligt på ett lekfullt sätt. Ledare: Kevin Storfors. Ingen deltagaravgift. Anmäl senast 22.2 till roger.
lindholm@korsnas.fi eller 044-2000081.
Arr: Korsnäs Fritid.

NA

Fritt int
räde. Ko
llekt.
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25.2-5.3.2017
Torsdag 2.3

BUSSRESA TILL BJÖRNEBORG

Bussresa till Björneborg på Sportlovet för endast 5€!
Kom med alla som vill ta en dagstripp och se något annat!
Vi har tre olika alternativ att välja på:
PUUVILLA, ett stort köpcentrum med många butiker o
matställen
HOPLOP, spring, hopp och skoj för barnen, både yngre o
äldre
PATAKIRPPIS,ett stort välordnat loppis med loppispriser
För att resan ska bli av, minst 20 personer anmälda.
Malax anmäler till Helena 0405324535
Korsnäs till Petra 0458764838 eller petra@sou.fi
Närpes till Anki 0401600641
Sista anmälningsdag är fredag 24.2.
Bussens tidtabell:
8.15 Petalax TB
8.25 Molpe banken
8.35 Korsnäs kommungård
8.45 Harrström TB
Arr: Korsnäs Fritid i samarbete med Malax och Närpes
Fritidsavdelningar.

BOXERCISE i Molpe skola kl.

18.30-19.30. Ledare: Linda Rosbäck.
Avgift: 5€ Om man hyr handskar och/
eller mitsar 6€ (deltagaravgift och
utrustning). Anmäl senast 27.2 till Linda
på tel. 0440708781, helst via sms.

Onsdag 1.3

BOXERCISE i Korsnäs skola kl. 18.30-19.30. Ledare:

Linda Rosbäck. Avgift: 5€ Om man hyr handskar och/eller
mitsar 6€ (deltagaravgift och utrustning). Anmäl senast
28.2 till Linda på tel. 0440708781, helst via sms.

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

Fredag 3.3

HOPSIS i Korsnäs skola kl. 12.00-16.00. Hoppborgslandet HOPSIS kommer till Korsnäs med flera olika attraktioner för barn i åldrarna 3-12 år. Inträde: 8€/barn
(gäller hela dagen) Kiosk med servering
finns på plats.
Arr: www.hopsis.fi

Lördag 4.3

VOLLEYBOLLTURNERING i Korsnäs skola
och Taklax skola från kl. 13.00. Finalmatcherna spelas i
Korsnäs kby skola.
Anmälningar kan ännu göras till Kraiwit tel.050-500 4094.
Välkomna och se på intressanta volleybollmatcher.
Arr: Kraiwit och idrottskansliet.

Söndag 5.3

ISDAG för hela familjen vid Edsviksjön kl. 15.00-17.00.
Program: vi bygger islyktor som kommer att tändas vid
17-tiden. Pulkåkning och lekar för barnen, korvgrillning
(första korven gratis), våfflor gräddas hela dagen. Busstransport ordnas från asylförläggningen (YA) kl. 14.45.
OBS! Väderreservation.
Arr: Multikultforum/Edsviksjöns Allaktivitetsförening.
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Världspoesidagen
21.3 kl 19 världspoesidagen, Dagen mot rasism,
diktar- och filmkväll med diktläsning på nästan
alla språk som nu finns i Korsnäs. Bland annat
Carita Nyström deltar. DAVID Khalili visar sin film
Chansen att få leva.

Öppethållning

Biblioteket firar månaden för hundra språk -satakielikuukausi tillsammans med projekt Multikulturforum
22.3 Väncafe kl 18-20
24.3 Barnens estrad visar Hans och Greta för skolorna, i biblioteket

Biblioteket öppet måndag och fredag 12-19, ti o to
12-16, onsdag 12-17
Bokbussen kör varannan udda vecka även v 9 på
sportlovet, skolturen till Taklax skola på måndag
faller bort.

Stickcafé Novellitta

Utställningar

Jämna veckors tisdagar kl 10-12 i biblioteket, handarbeta, prata och drick kaffe i trevligt sällskap!biblioteket presenterar ny litteratur till kaffet!

Utställning i galleriet i februari: Charles Södermans serieteckningar och barnboksillustrationer
Barnens utställningsvägg Mitt Korsnäs, Förberedande skolans elever skriver på sitt modersmål
och på svenska.

Väncafé

I mars Korsnäs Lions jubileumsutställning
Hela Finland läser, Koko Suomi Lukee, läskampanj:
fri tillgång till fyra e-böcker, för vuxna och barn.

Wild life FIlmvisning

Väncafe nu jämna veckors onsdagar kl 18-20 i biblioteket

TACK!
BIBLIOTEKET TACKAR FÖR UPPVAKTNINGEN I
SAMBAND MED DEN OFFICIELLA INVIGNINGEN
av vårt bibliotek SÖNDAG 15.1.
Stort tack till alla som ville ta del av kulturveckoslutets program och till alla som medverkade till att
det blev en så fin helg! Ni är guld!
Vi ser fram emot fler festdagar för att fira Finland100 och även mot alla helt vanliga dagar i det
fina biblioteket! Kom och hämta vår nya broschyr!

20.2 Wildlife-filmvisning, Finland100 jubileumsturné kl 19, filmen Juupajoki och Fyra män och en
hund.

Teaterbesök
Teaterbesök under våren i planerna, hör av dig till
biblioteket!

Berättarcafé
Korsnäs bibliotek på Världsberättardagen
måndag 20.3.2017 kl. 19.00-21.00

Alla har vi berättelser som vi bär med oss och
som det är oerhört betydelsefullt att vi för
vidare. Lokala berättelser om byalivet i Malax
och Korsnäs, om lokala förmågor, traditioner,
företagsamhet och aktivitet.
Ann-Sofi Backgren, moderator samt personer
från olika byar delar med sig av olika historier
genom decennierna. Kom med också du och
dela med dig av dina berättelser, drick en kopp
kaffe och ha en trevlig stund! I samarbete med
biblioteken i Malax och Korsnäs.

Anmäl dig senast 13.3 elektroniskt; www.malax.
fi dygnet runt, per tfn; 040 650 8100 och 040
650 8099 vardagar kl. 8.30-15.00
Kurs: 3 h 5 €
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Inspiration kring
odling
Lördag 18.2 kl. 10-14

på kommungården i Korsnäs
med Sonja Backlund från Solf.
Kl. 10 - 11.30 Vad vinner man på att
odla själv? Vad bör man tänka på vid
frösådder och förkultivering, och vad
behöver man? Hur väljer man lämpliga
sorter?
Kl. 11.30 kaffepaus med tilltugg
kl. 12.00 - 13.15 Praktiskt. Vi sår olika
tomater, aubergine och lökar
Kl. 13.15 - 14.00 Hur man kan förlänga
skördesäsongen?

!

NYTT

NYTT!

Matkultur från
olika länder
Internationellt MATTORG
fredag 24.2 hos MatBiten kl. 15-18
Försäljning av olika bröd, bakverk och mathantverk från olika
personer
bosatta i vår kommun.
Smakprov!

Under dagen har man möjlighet att
reservera en större eller mindre
odlingslott i vår växthus.
20 st deltagare kan tas emot.
Deltagaravgift 10€
Anmäl senast onsdag 15.2 till helena@
mathantverk.fi eller 050-5910049

Grundkurs i tillverkning av godis
Under kursens första dag tillverkas kolor och
skumgodis. Godiset skärs och paketeras i snygga
förpackningar under dag två.
Fredag 10.3 kl. 9.00-17.00
Lördag 11.3 kl. 12.00-16.00 vid gruvan (Gruvvägen 32)
Kursdragare: Petra Rofhök från Pralina Chokolaterie
i Helsingfors www.pralina.fi
Endast 8 st deltagare kan delta i kursen!
Kursavgift: 30€
Anmälningar till helena@mathantverk.fi eller 050-5910049
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Gymträning för ungdomar
Gratis gymträning för ungdomar på Hälsosmedjan onsdagar under tiden 18.1-12.4 kl.17.3018.30. Alla ungdomar åk 7-9 och studerande på
andra stadiet är välkomna. Varierande cirkelträning med Jonna Nordström som ledare. Gratis,
passa på!

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.
IT-café med träff tisdag 21.2 kl 14 i sessionssalen
vid Korsnäs kommun.
Vi diskuterar och lär oss mera tillsammans med
handledaren Birgitta Sandholm.

Hej alla ”stickglada”!

Ta med surfplatta
eller bärbar dator!

Stickcaféet som startade i höstas i biblioteket
fortsätter på andra terminen. Vi är ca 10 – 15
st som tycker om att sticka, träffas och utbyta
tankar och stickmönster.

Välkomna!

Vi dricker förstås också kaffe!
Bibliotekschef Carola Bäckström ger oss tips om
böcker, aktuella av en eller annan orsak, nyutkomna eller
äldre böcker.
Vi träffas varannan vecka (jämna veckor). Vi har inga
måsten, man får komma och gå som man vill. Man får
delta i diskussionerna som uppstår, sitta tyst och fundera
och/eller bara vara.
Vi för ingen bok över vem som deltar, ingen stjärna i
kanten för de flitigaste. Det gemensamma som vi har är
stickandets glädje och samvaro utan prestige.
Men nu skall vi i alla fall ut och resa. Vi skall besöka
Tapion kauppa i Päntene, utanför Kauhajoki. En ”hall”
med stickgarner i alla färger!!
Den 7 mars blir det ”åka” av. Vi åker med gemensam
buss och var och en betalar sin resa. På hemvägen äter vi
lunch ev i Kauhajoki.
Resan är öppen för alla intresserade, så Välkommen
med!
Anmäl dig till Kerstin Sjöstrand tel 050 3039462 före
20 feb. 2017.

Vinnarna i Korsnäs Hembygdsförenings lotteri

Dockpar med Korsnäströjor: Maya Nystrand
Korsnässockor:                   	 Mathias Andtfolk
Korsnäsvantar:         		
Helena Norrgård
Korsnäsvantar:         		
Birgitta Westerdahl
Dessutom lottades 20 tröstepris ut. Alla vinnare
har meddelats personligen.
Hembygdsföreningen tackar alla som understött
föreningen genom att köpa lotter!
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vid Gruvan -

Gruvvägen 28

- i Korsnäs

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

Friidrottsträningar

TISDAGAR kl. 13.00–18.00
fr.o.m. tis. 21.2 t.o.m. tis. 25.4.2017.

På gång i Korsnäs

IF FYREN
INFORMERAR

KLÄDINSAMLING - LOPPIS

Friidrottsträning i Korsnäs kby skola söndagar kl.11.00. Åldersgrupp 8-12 år. Kom med
på en rolig och mångsidig träning tillsammans med Fyren ledare.

OBS!!! Inte böcker, filmer och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050
3638056
Baltikumvännerna r.f.

Emil Hansson - utställning 27.6.-6.8.
Har ni konst eller möbler målade av allmogemålaren Emil Hansson från Harrström?
Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f.
ordnar en utställning om allmogemålaren Emil
Hanssons produktion.
Fyra personer har redan meddelat att de har
möbler av olika slag, som är målade av Emil,
men fler får gärna ta kontakt med Anita Ismark.

Sommarteater
Premiär för sommarteatern ”På gamel Lidenjusas tid” 30.6.2017
Scener från några decennier i Korsnäs under
medlet av 1800-talet. En pjäs om kaplanen Carl
Henric Leidenius skriven av författare Carita
Nyström. Regissör är Lasse Hjelt.

Korsnäsveckans program i Prästgårdsmuséet
5.7. Musikunderhållning och diktläsning
Musikunderhållning och diktläsning i Prästgårdsmuseet.
9.7. Gammaldags gudstjänst
Gammaldags gudstjänst med 1917 som tema
anordnas på gårdstunet mellan Korsnäs
prästgårdsmuseum och Korsnäs hembygdsmuseum. Om det är dåligt väder hålls
gudstjänsten i Korsnäs kyrka.
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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

Prästgårdsmuseet i Korsnäs

Sommaraktiviteter 2017

Korsnäs församling
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Nytt år i Korsnäs församling
Påståendet: Nytt år, nya krafter väcker förmodligen många tankar. För många har det nya året börjat bra,
och för dem är det förmodligen lätt att stämma in i påståendet, medan andra har haft en tung början och
för dem upplevs påståendet nästan som ett hån. Ett nytt år upplevs och emottas således på olika sätt av
olika människor, beroende på livssituation.
Hederspersonen inom kyrkan detta år, Martin Luther, emottogs även han på olika sätt. I år fokuseras det
inom kyrkan extra mycket på Luther eftersom det i år har gått 500 år sedan han, enligt tradition, spikade
upp sina teser på slottskyrkodörren i Wittenberg. Märkesåret firas under namnet Nåd 2017. Namnet hänvisar till nåden som begrepp men också som bön och uppmaning. Märkesåret är ekumeniskt och globalt och
har betydelse för hela samhället.
I Finland har märkesåret även en stark koppling till hundraårsjubileet av Finlands självständighet. I vår
församlingsverksamhet kommer temaåret att på olika sätt tas upp under året- välkommen med!

TACK FÖR ALLA JULKLAPPAR!
I december samlade vi in anonyma julklappar i församlingshemmet och det kom in mycket! Det var så roligt
att se en sådan stor generositet bland Korsnäsborna! Tack
vare er alla som skänkte kunde vi glädja många barn i
olika åldrar! Tack för era bidrag som gjorde att många fler
fick uppleva glädjen och spänningen som hör julen till när
man är barn. Här ett foto från när tomten kom på besök
till asylcentralen.

TEATERBESÖK
Måndag eftermiddag den 20.2 ordnas en teaterresa till
Närpes församlingshem för att se Johan Fagerudds pjäs:
Luther i enrum - en monolog om en man och en reformation.
Pris: 10 € + resekostnad. För mera info och anmälan
kontakta Hanna senast 14.2. Tfn: 044 410 1825.

MAMIS OCH PAPIS I TAKLAX
Under våren kommer MAMIS OCH PAPIS att träffas
i Taklax bönehus. Detta är gruppen för dig som är småbarnsförälder, och har möjlighet till barnvakt denna kväll.
Vi träffas varannan måndag och nästa träff blir måndag
20.2 kl.18.30-20.30. Programmet bestämmer vi tillsammans, men fokus ligger på att du skall få ta det lite lugnt
och träffa andra i liknande situation och dricka upp kaffet/
teet i lugn och ro.

Diakonrutan
När jag nu har satt mig in i, och åter uppfriskat
vad jag lärde mig om Luther i skolan, så slås jag
av tanken: tänk vad en person kan åstadkomma
mycket, bara viljan finns. Knappast kunde någon
för 500 år sedan ha trott att Martin Luthers gärningar skulle få en sådan stor genomslagskraft
som de fick, men han lyckades förändra! Så
försök att tro på dig själv och det du gör, även
om det kan vara motigt, man kan aldrig veta
aldrig hur långt man når, före man prövat och
kämpat för sin sak! Å jag tror att man behöver
be Gud om hjälp och vägledning också.
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Den årliga Gemensamt Ansvar insamlingen har
inletts och insamlingen stöder i år på ett nationellt
plan offer för människohandel och på ett internationellt plan unga syriska flyktingar i Jordanien. Därtill
blir en del av inkomsterna kvar för församlingens
egen diakonala verksamhet. Olika tillställningar
kommer att ordnas under de kommande månaderna för att stöda insamlingen.
26.2 Kyrkkaffe med fastlagsbulle efter
Gudstjänsten. Samma kväll: Servering i
församlingshemmet efter musikalen i kyrkan (se
skild annons)
Kontonummer till Gemensamt Ansvar

insamlingen

Vecka 9: familjedag på sportlovet
23.3 Gemensamt Ansvar tillställning i Molpe, gäst:
missionssekreterare Martin Sandberg med flera.

Vill du delta i insamlingen genom att betala in
en slant, är kontonumret: FI 11 5552 2520 0061
12. Tack på förhand- alla bidrag är välkomna,
såväl stora som små! Lotterivinster av olika slag
tas också gärna emot, på pastorskansliet.

Mars: Allsångskväll i församlingshemmet.
En del detaljer är som ni ser ännu under bearbetning men för mera info följ församlingens Facebook
sida och vår annons i Kyrkpressen.

Sedan kommer du väl ihåg att du är välkommen med på Gudstjänst varje söndag kl.11!

Öppningsgudstjänsten
för
insamlingen
Gemensamt ansvar ordnades i Korsnäs söndagen den 5 februari. Gudstjänsten inspelades
och sändes ut både i radio och tv under söndagen.

Foto: Anita Ismark

ÖPPNINGSGUDSTJÄNST FÖR GEMENSAMT ANSVAR I KORSNÄS

Biskop Björn Vikström predikade i egenskap av
insamlingens förman. Två inbjudna gäster från Jordanien, koordinator Omayma Qattash och projektkoordinator Bashar al-Taher, berättade om vad de insamlade
medlen går till. Dessutom bjöds det på körsång av tre
olika körer.

Foto: Anita Ismark

Foto: Anita Ismark

Glad körsång av stora och små.

Biskop Björn Wikström, diakonissan Hanna
Östman och Omayma Qattash, var med och
öppnade insamlingen Gemensamt Ansvar.

Färgglada deltagare i gudstjänsten.
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Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2017
Simkurserna riktar sig till barn födda 2011 eller tidigare.
26.6 – 7.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs & Korsbäck på förmiddagen kl.10.00 – 12.30
Barn från Molpe på eftermiddagen kl.13.30 –
16.00
10.7 – 21.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl.10.00 –
12.30

Föreningsinfo - Scouterna

Lek och plask
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med
förälder eller annan vuxen.
I Molpe 3.7–7.7
I Harrström 10.7–14.7

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

SCOUTPROGRAM VÅREN 2017
Mån 13.2 kl.18.00 Församlingshemmet
Röda Korsets Första Hjälp kommer och tränar
Första Hjälp med oss. Inom- och utomhus. Obligatorisk närvaro för årets scouter!
Trangia och stormlykta.

Fre 31.03 kl. 17.00 Start från församlingshemmet
med avfärd till simhallen i Kristinestad. OBS! Inga
simshorts! Pizza i Närpes efter simningen. Scoutkåren betalar simningen och scouternas pizza och
dricka!

Mån 20.2 kl. 18.00 Start från församlingshemmet.
Vi åker till Kåntin i Taklax och tränar karta och
kompass. Obligatorisk närvaro för årets scouter!

Sön 9.4 kl. 10.30 Samling i församlingshemmet.
Familjegudstjänst och SCOUTDUBBNING
Mån 10.4 kl. 18.00 Cykelorietering. Start vid församlingshemmet. Hjälm på!

Lör 4.3 kl. 08.45 Avfärd från församlingshemmet till
Öjna med buss. Vi deltar i Petalax Pilken. Scoutkåren betalar deltagaravgiften samt ordnar med
utrustningen. Varma kläder på och varmt dricka
och matsäck med!

OBS!! Tis 18.4 kl. 18.00 Församlingshemmet.
Scoutavslutning!
Vecka 31 SOMMARHAJK med en övernattning mitt
i veckan. Info om hajken meddelas senare!

Mån 6.3 kl.18.00. Start från brandstation. Vi går
till Gläntan. Gummistövlar på. Ta med korv och
dricka!

KOM ALLTID SCOUTKLÄDD VID ALLA TRÄFFAR!
VID FRÅGOR RING STURE
0500-662917

Mån 13.3 kl. 18.00. Församlingshemmet. Plättkalas!
Fre-Lör 24-25.3 UTEHAJK. Mera info senare.
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till resebyrån Forte. Den lottas ut när kampanjen är avslutad.
Ju flera månader man kommit upp i 40 motionspoäng
desto större chans har man i slututlottningen av huvudvinsten.
För att delta i slututlottningen bör papperskupongen vara oss tillhanda

frisk luft & rörelse
varje dag!

senaste den 15 maj.

Detta är motionskampanjens papperskupong.
Du kan också delta i kampanjen på

Fyller man i på nätet deltar man automatiskt i slututlottningen.

www.motionskampanj.fi
Du kan komma med när som helst under

kampanjtiden 1.2 – 30.4

Vid frågor om motionskampanjen, kontakta:
Anna-Lena Blusi, anna-lena.blusi@folkhalsan.fi
Tfn: 050-542 8176 (vardagar kl. 8-16)

Läs anvisningarna här nedanför.

www.motionskampanj.fi

Varje halvtimme motion ger dig en
poäng. All fysisk aktivitet räknas,
också vardagsmotionen.

Delta i
Folkhälsan
motionskampanj
1.2–30.4

Dag

RI
FEBRUA

1

2

3

4

5

6

Följande prestation ger EN poäng:
30 minuter promenad, cykling,
löpning, stavgång, gymnastik,
simning, skidåkning, snöskottning,
vedklyvning, trädgårdsarbete, dans osv.

Den som har minst 40 poäng/månad är
med i utlottning av fina månadsvinster.
Utlottningen sker efter den 15 varje
månad. Fyller man i på nätet deltar man
automatiskt i utlottningen. Använder
man papperskupongen ska man klippa
ut kupongen längs den streckade linjen
och posta den i ett kuvert varje månad
till:

Fyll dagligen i motionskortet eller notera dina motionspoäng på
www.motionskampanj.fi

Folkhälsan motionskampanj
Rådhusgatan 25
65100 VASA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Poäng
Totala poäng:
Namn:
Adress:
Tfn:
e-post:
Region:

Dag

1

Nyland

2

3

4

5

Åboland

6

7

8

9

10

Åland

11

12

13

14

Österbotten

15

16

17

18

19

20

Jag vill bli medlem i Folkhälsan

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Poäng
Totala poäng:
Namn:

MARS

Adress:
Tfn:
e-post:
Region:

Dag

1

2

3

4

5

6

7

Nyland

8

9

10

11

Åboland

12

13

14

15

16

Åland

17

18

19

20

Österbotten

21

22

23

24

25

Jag vill bli medlem i Folkhälsan

26

27

28

29

30

Poäng
Totala poäng:
Namn:

APRIL

Adress:
Tfn:
e-post:
Region:

Nyland

Åboland

Åland

Österbotten

27

Jag vill bli medlem i Folkhälsan
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Föreningsinfo - Folkhälsan

Huvudvinsten är en resecheck på 600 euro

Unna dig
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Sammanträden
KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. kallar till

Årsmöte
söndag 19.2.2017 kl 14 på Stenbrytaren i Korsnäs.
Stadgeenliga ärenden.
Reseplanerare Sonja Nyholm från Ingves & Svanbäck
berättar om resor och visar bilder.
Alla välkomna!
27.1.2017
Styrelsen

ÅRSMÖTE

Söndagen den 12 mars 2017 kl. 14.00 i Korsnäs Prästgårdsmuseum.
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering.
Välkomna!
Korsnäs den 27.1.2017
Styrelsen

Molpe UF håller årsmöte söndagen
den 26 februari vid Fia´s Inn kl. 14:00

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
bjuder in allmänheten till
årsmöte vid Korsnäs skola
23.3 kl. 18.30
Stadgeenliga ärenden
Kaffeservering
Välkommen!

- Stadgeenliga ärenden
- Kaﬀe med dopp

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen för Molpe UF

Kungörelse

Korsnäs kommun
Kommunalval
I kommunalvalet som förrättas 9.4.2017 väljs 21 fullmäktigeledamöter i Korsnäs kommun.
Ansökan om offentliggörande av valmansförenings
och partis kandidatlista samt anmälan om gemensam
lista och om valförbund lämnas in till centralvalnämnden i Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200
Korsnäs senast tisdag 28.2.2017 kl. 16.00. Handlingarna tas emot av ekonomichef Westerdahl eller byråsekreterare Höglund under tjänstetid.
Korsnäs 6.2.2017
Centralvalnämnden i Korsnäs

28

KORSNÄS
Nytt

Korsnäs kommun

Korsnäs kommun

Sommarpraktikanter

Semestervikarier

Korsnäs kommun anställer två sommarpraktikanter
under sommaren 2017, en till barndagvården och en
till äldreomsorgen.

Vi söker semestervikarier till barn- och äldreomsorgen
i Korsnäs kommun inför sommaren 2017.
Besök kommunens hemsida
http://www.korsnas.fi
för mer information.

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

Välkommen med din ansökan!

Närmare uppgifter fås av;
Äldreomsorgsledare Johanna Björkman, tfn 06
3479149
Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 3479146
Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 28.2.2017
och riktas till;
Korsnäs kommun/Socialkansliet
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. söker

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. söker en

SIMLÄRARE

Sommarguide

och

Till Korsnäs Prästgårdsmuseum för tiden
27.6-6.8.2917.
Museet är öppet för besökare tisdag-söndag kl.
13-17.

LEKLEDARE
till sommarens simkurser samt lek & plask
i Molpe och Harrström

Vi söker en öppen och glad person med lämplig
utbildning och intresse för prästgårdens
kulturhistoria. För jobbet behövs kunskaper i
svenska, finska och engelska samt datakunskap.

Simkurserna ordnas följande datum: Molpe 26.6–7.7 Harrström 10.7–21.7
Simlärarna skall vara 18 år fyllda när simskolan börjar.
Lekledarna skall vara 15 år fyllda när simskolan börjar.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev samt CV och bör
vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2017.
Ansökningarna returneras inte. Ange vilken arbetsuppgift
du söker i första hand.

Till arbetsuppgifterna hör att
•
•
•

Ansökan sänds till:
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Alexandra Kronstrand
Stenlundsvägen 113
66210 Molpe

Guida enskilda och grupper
Digitalisera museets föremål
Hålla museet och dess omgivning i skick

Ansökningar med löneanspråk sändes senast 6 mars
2017 till Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.,
Ordförande Anita Ismark, Kyrkobyvägen 167, 66200
KORSNÄS eller per e-post anita.ismark@gmail.com.
För närmare information kontakta ordförande Anita
Ismark per telefon 050-5181949.

På eventuella förfrågningar svarar
ordförande Alexandra Kronstrand
tel. 0505272214 (kvällstid)

Korsnäs 10 februari 2017
Styrelsen
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Några lediga kursplatser i
HÄLSOSMEDJAN !

Lördag 11.2
Pidroturnering och Pubkväll med
Ben Dover

• Pensionärsherrar onsdagar kl.15
• Power4U onsdagar kl.18.30
• Hard Core torsdagar kl.17.30

Lördag 11.3 pubkväll med Dennis
Rönngård
Välkommen!

Mer information fås på
www.kroppsverkstaden.com
Anmälningar till Jonna eller Sara-Lotta
0503281401/0505360083 eller info@
kroppsverkstaden.com

Sjövägen 271, Molpe
info@strand-molle.fi

Tfn: 06-3476 754
www.strand-molle.fi

Till salu
Tomt säljes

Lägenhet säljes

Hög och stor tomt på Kronbacken i Korsnäs
säljes mot anbud.

Fin lägenhet 2 rum o. kök , 2:a vån. på
Westanlid säljes. Stor västbalkong.

Fin västutsikt över åkrar mot Strandvägen.

Pris: 44.000 €.

Arealen är ca. 9000 m2. Anbud mottages t.o.m
28.2. Ring för mer info och visning.

Ring 050-5265425 för mer info el. visning.
patrick@p-log.fi
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DIN LEVERANTÖR INOM
FARMNÄRINGEN

Pellets i lager

Vinterskor och –stövlar

500kg/sk

hos oss hittar du alla tillbehör
inför SEMINERINGEN

Solrosfrön och
annan fågelmat
i lager

NYTT HOS OSS! LAMM & RIS 10kg
DENTALIFE

SANDNINGSMAKADAM
20kg

NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131




Samt

KROSS
25L

7817450
2827700

Välkommen till Ammata spa nature & ayurveda. Vi är ett nyöppnat
thailändskt dags spa i Molpe. Hos oss ligger fokus på avslappning och
välmående.
Skäm bort dig själv och din hälsa, massage är mycket bra för sjuka
muskler och värk. Besök oss för en äkta thailändsk upplevelse.
•
•
•
•
•

Traditionell thaimassage
Aroma hot stone massage
Thailändsk örtbastu
Zonterapi & fotmassage
Gravidmassage
KONTAKT
Sjövägen 54 B
66210 MOLPE
050 328 2664
lotus@ammataspa.fi
www.ammataspa.fi
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NU FÅR DU BILEN
TVÄTTAD I KORSNÄS

B&Å Market / Taklax

Prisbomb TVÄTT(handtvätt med vax
shampoo) 20€ (personbil)

• Julbelysningar -50%

Slutförsäljningen fortsätter t.ex.

• Gummistövlar – 30%

Februari Prisbomb

• Garn -30%

TVÄTT +VAX STÄDNING (dammsugning tork av damn föntertvätt)
pris 60€ (personbil)

• samt mycket annat
• ”prylar” i massor för 1 euro/st
Kom på en kaffe
17/2 2017 och
passa på att
handla förmånligt

POLERING +VAXNING Fr 120€

Cb Clean
Silverbergsvägen 23
66200 Korsnäs

Britta o Åke

Öppet må-fre 8-17 tel.0466610081

06/3644177 el 0500-332697

Pizza på fr
edagar kl.
16-20
Pizzabottn
en gör vi s
jälva
baserad p
å surdeg. H
ämta
eller ät piz
zan hos os
s!

Vi erbjuder:
Kött och Fisk
Nygräddat bröd
Mathantverk
Luncher, vardagar kl. 11-14

Våra luncher är vanlig husmanskost, gjord från grunden och baserat på nejdens råvaror. Lunchen varieras enligt säsong och tillgängliga råvaror.
Veckans luncher hittar ni på Facebook/MatBiten.
MATBITEN

Strandvägen 4327 , Korsnäs
Tfn 040-678 6169

Öppet:
Måndag - torsdag kl. 11-17 Fredag kl. 11-20
Kött- och fiskdisken stänger kl. 18.00 på fredagar
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KORSNÄSIN
Uutiset
Tervetuloa 2017 – juhlallinen vuosi!
Hyvää vuoden jatkoa teille kaikille!
Viime vuosi ei päättynyt hyvin meille Vaasan seudulla, koska emme onnistuneet pyrkimyksissämme luokitella Vaasan keskussairaala laajan päivystyksen sairaalaksi. Mutta emme
siitä lannistu! Nyt tammikuun puolessa välissä olemme Vaasan seudulla käynnistäneet
kansalaisaloitteen nimenkeräyksen, jonka toivomuksena on lainsäädännön täydentäminen Vaasan laajalla päivystyksellä. Toivomme saavamme monta nimeä aloitteen taakse,
että ainakin saadaan kunnon osoitus lainsäädäntövallalle, että olemme pettyneitä heidän
työhönsä!
Nimienkeräys keräsi 10.000 allekirjoitusta ensimmäisen vuorokauden aikana ja kirjoittamishetkellä laskuri
osoittaa yli 17.700 allekirjoitusta. Keräyksen allekirjoittaminen sähköisesti vaatii tunnistuskoodeja mutta allekirjoittaa voi myös lomakkeelle. Tyhjiä lomakkeita saa
kunnankansliasta ja kirjastosta ja toimitamme täytetyt
lomakkeet viikoittain keskussairaalan keräyspisteeseen
ja siellä vastuuhenkilöt voivat syöttää nimet järjestelmään ja sillä tavalla keräyksen määrä pysyy aika hyvin
reaaliajassa.
Vuodenvaihteessa tuntui aika hankalalta ajatus, että
aloitetaan Suomi 100 vuotta juhlallisuudet tiedossamme
olevilla seutuamme koskevilla huonoilla uutisilla. Mutta
kuten on tapana sanoa, kun tilanne on mahdollisimman
synkkä, avautuu jossain ikkuna. Meille Vaasan seudulla
asuville uutinen ja kannatus Teslan Gigafactoryn puolesta oli uutinen, joka antoi meille mahdollisuuden taas
näyttää kyntemme. Alueemme ja elinkeinoelämän toimijat ovat tehneet työtä erittäin tehokkaasti yhdessä ja
siitä huolimatta, että aikaa on ollut rajoitetusti, on Vaasa
nykyään Suomen vaihtoehto Tesla-tehtaan
sijoittamiselle. Joudumme kilpailemaan
sellaisten vaihtoehtojen kanssa kuten
esim. Saksan Münchenin, joten kansainvälinen kilpailu on todella kova.
Tulemme myös juhlimaan Suomen
100 ensimmäistä vuotta perusteellisesti täällä Korsnäsissa. Olemme
jo avanneet juhlavuoden vastakunnostetun kirjaston vihkiäisjuhlilla, joka asettaa riman
korkealle kaikille sitä
seuraaville tilaisuuksille. Haaste on olemassa hyväksymistä
varten ja Suomi
100 vuotta juhlivan
työryhmän mukaan
Korsnäs tulee tekemään parhaansa, että

meillä olisi monta mukavaa tilaisuutta vuoden aikana.
Vuoden aikana tulee olemaan useita juhlallisuuksia, Lions
täyttää 50 vuotta, juhlimme veteraanipäivää Korsnäsissa,
kesällä on täpötäysi Korsnäs-viikko ja Korsnäsin jalkapallokentällä vietetään juhlallisuuksia lauantaina 1.7. On
näyttelyitä ja kesäteatteria, jumalanpalvelus ulkona sekä
maailmanperintöpäivä. Luonnollisesti juhlimme myös
Suomen 100-vuotista itsenäisyyspäivää vuoden lopussa.
Ei ainoastaan Suomi juhli vaan juhlimme myös, että
Korsnäsin kunta täyttää 130 vuotta tänä vuonna. Uskon,
että jos hetken mietimme, minkälainen Korsnäsimme oli
130 vuotta sitten, voimme todeta, että paljon on tehty
näiden vuosien aikana. Monet ovat myös ne intoilijat ja
yhteiskunnan rakentajat, jotka ovat myötävaikuttaneet
siihen, että kunta tänään on vakaa ja itsenäinen. Juhlavuosi on myös vuosi jolloin voimme muistaa voimamiehiämme ja –naisiamme historian eri ajoilta, jotka ovat
voineet vaikuttaa tapahtumiin eri tavalla. Kiitollisuudella
voidaan todeta, että lopputulos on hyvä, meillä on viihtyisä kunta ja ainakin minä tunnen olevani 100 %:sti tervetullut!
Meillä on tänä vuonna myös kunnallisvaalit tulossa.
Nyt sinulla on sama mahdollisuus asettaa jalanjälkesi ja
jälkesi kuntaan kuten edelläkävijäsi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, jolloin kunnallisvaalit käydään keväällä
ja uudet valtuutetut ryhtyvät hoitamaan tehtäviään kesäkuussa 2017. Siis, kaikilla, jotka haluavat tehdä työtä
sen eteen, että Korsnäsin kunta kehittyy edelleen, on nyt
mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksestaan omavalintaiseen puolueeseen ja aloittaa vaalikampanjansa. Sitten on
teistä kiinni tulla mukaan ja asettaa jälkenne historian kirjoihin, kuten aikaisemmat voimat ovat tehneet!

Christina Båssar
Kunnanjohtaja
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Toiminta-avustukset
vuonna 2017

Pakolaisten vastaanottokeskus ja kuntapaikat

Yhdistyksille ja organisaatioille tarkoitetut toiminta-avustukset huomioidaan eri kustannuspaikoilla kunnan talousarviossa.

ELY-keskus on sähköpostitse lähettänyt kyselyn ja kartoituksen kuntien pakolaisvastaanottokeskusten suunnitelmista vuonna 2017. Tämän
vuoden lopussa saapuu vielä kiintiöpakolaisia ja
halutaan tietää kuntien suunnitelmista ja valmiudesta ottaa vastaan kiintiöpakolaisia.

Kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavan vuoden 2017 toiminta-avustusten jaon kokouksessaan 12.12.2016.

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
5300 euroa
Österbottens Fiskarförbund r.f. 		
1500 euroa
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
Korsnäs Företagare r.f. 			
1500 euroa
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f. 150 euroa
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1500 euroa
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H 		
2000 euroa
Svenska Finlands Folkting 		
230 euroa

Matkailijoiden kulkuväylän
parantaminen Harrströmissa
Harrström Lantmanna- och Fiskargille on
lähettänyt
avustusanomuksensa
kuntaan.
Anomus koskee avustusta venesataman pohjoispuolella olevan kulkuväylän parantamista varten
ja tarkemmin Sandgrynnanin ulkopuolella olevaa
osaa. Ajatuksena on leventää sitä osaa sekä osittain syventää ja parantaa sataman sisääntuloa.
Työt tehdään suurimmalta osiltaan talkootyönä.

Hankkeen kokonaiskustannukset arvioidaan nousevan
noin 27.000 euroon ja koska hanke on pieni, eikä osaa
suuremmasta kehityskokonaisuudesta, ei ole mahdollisuuksia saada hankkeelle hankerahoitusta.
Harrström Fiskargille sai 5 000 euroa avustusta ruoppausta varten vuonna 2015. Avustus saatiin Harrströmin eteläisen kulkuväylän ruoppausta varten. Tekninen
lautakunta varasi 10 000 euroa Harrströmin pohjoisen
kulkuväylän ruoppaamista varten vuoden 2016 talousarvioon.
Harrströmin ruoppaushanke valmistui vuonna 2016. On
myönteistä, että tällä hetkellä on hyvä kulkuväylä sekä
pohjoisesta että etelästä Harrströmin satamaan. Kokonaiskustannukset nousivat kuitenkin korkeammiksi kuin
alun perin varauduttiin, koska lisäosa otettiin mukaan
hankkeeseen. Lisäosa liittyy kunnan kulkuväylään, eikä
se ollut mukana alkuperäisissä kustannuksissa. Siitä
syystä teknisen lautakunnan varaamat ruoppauksen
talousarviomäärärahat on muutettu vuoden 2016 aikana,
että kattaisivat kunnan omat kustannukset ja siten Harrström Lantmanna- och Fiskargilletin talousarviossa on
klappi hanketta varten.
Kunnanhallitus myönsi 5.000 euroa hankeavustusta
vuoden 2017 hankerahoista kunnanhallituksen talousarvioon 16.1.2017.
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Punainen Risti vuokraa tällä hetkellä vanhan Korsnäsin kurssikeskuksen kaksi kolmesta oppilasasunnoista ja
jatkaa toimintaa siellä kesäkuun loppuun saakka 2017.
Kunta on suhtautunut myönteisesti pakolaisten vastaanottamiseen mutta päätöksessä viitataan vuoteen 2016
ja nyt oleskelulupia ei ole suuremmassa määrin annettu
niille, jotka ovat saapuneet Korsnäsin pakolaisten vastaanottokeskukseen.
Kunnanvaltuusto totesi 12.12.2016, että ollaan valmiit
ottamaan vastaan pakolaisia tai kiintiöpakolaisia myös
vuoden 2017 aikana aikaisemmin tehtyjen päätösten
mukaisesti.
Kunnalla on Punaisen Ristin ohjauksessa oleva avattu
pakolaisten vastaanottokeskus, jonka kapasiteetti on noin
160 turvapaikanhakijaa. Kunnassa ei ole kapasiteettia tai
tiloja useille vastaanottokeskuksille.
Kunta voi kokonsa perusteella tarjota ainoastaan rajattu
määrä kuntapaikkoja turvapaikanhakijoille. Määrää
rajoittaa asuntojen tarjonta ja tilojen tarjonta nykyisissä
perusopetuksen ja lasten päivähoidon yksiköissä. Kunta
päättää myöntää 20 - 25 kuntapaikkaa pakolaisille, ensi
kädessä niille, joille Korsnäsin Punaisen Ristin toimesta
myönnetään oleskelulupa.

Työryhmä Korsnäs-viikkoa
ja maailmanperintöpäivää
varten
Korsnäs-viikko, Maaseutupäivä sekä Maailmanperintöpäivä ovat olleet vuosittain toistuvia
arvostettuja kesätapahtumia Korsnäsin kunnassa. Ohjelmatarjonta on ollut mielenkiintoinen
ja houkutteleva. Yhä useampi yhdistys osallistuu
erilaisine aktiviteetteineen.

KORSNÄS
Nytt
Kirjasto- ja kulttuurisektorilla kirjastopäällikkö Carola
Bäckström vastaa kulttuuripuolen tapahtumista. Sekä
kirjastopäällikkö että kirjastotoimitsija osallistuvat eri
kulttuuriaktiviteetteihin ja ovat olleet mukana vuoden
2016 Korsnäs-viikon, Maaseutupäivän ja Maailmanperintöpäivän työryhmässä.
Edellisvuoden työryhmä ehdottaa, että Maaseutupäivää
ei nyt pidettäisi vaan, että sen sijaan kerätään tapahtumat
Korsnäs-viikkoon. Kesä 2017 voisi olla hyvä tilaisuus
uudelle konseptille, koska vietämme silloin myös kunnan
130-vuotisjuhlia.
Työryhmä on asetettu tehtävänään suunnitella kaikkien
tapahtumien ohjelma. Työryhmä saa tehtäväkseen olla
yhteydessä erilaisiin yhdistyksiin eri aktiviteettien läpiviemiseksi sekä aktiviteettien yhteensovittamiseksi sopiviksi ohjelmakokonaisuuksiksi.

Seuraavia tapahtumia hoitavat eri työryhmät:
Korsnäs-viikko 30.6 – 9.7.2017 Työryhmä
Korsnäs 130 - Suomi 100 1.7.2017 Suomi 100 vuotta
Maailmanperintöpäivä 2.7.2017 Maailmanperintötoimikunta
Maaseutupäivää ei nyt järjestetä
Kunnanhallitus asetti 16.1.2017 työryhmän, jonka
tehtävänä on laatia Korsnäs-viikon ohjelma. Ryhmän jäseniä ovat Helena Höglund-Rusk, Carola Bäckström, Roger
Lindholm, Margareta Lindström, Sofia Mitts-Björkblom,
Niclas Björkqvist, Pia Södergran ja Katarina Westerlund.
Kunnanhallitus toteaa samalla, että työryhmä Suomi
100 vuotta hoitaa juhlan 1.7.2017 sekä, että maailmanperintötoimikunta saa tehtäväkseen laatia ohjelma
maailmanperintöpäivälle 2.7.2017. Maaseutupäivää ei
järjestetä tänä vuonna tai siirretään Korsnäs-viikon ohjelmaan.

Jäsen kutsuntalautakuntaan
Kunnanhallitus nimesi 16.1.2017 Roger Bergströmin jäseneksi ja Sven-Erik Bernasin hänen
henkilökohtaiseksi sijaisekseen kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2017.
Tämän vuoden kutsuntatilaisuus järjestetään Maalahden ja Korsnäsin osalta Korsnäsin seurakuntakodissa
torstaina 21.9.2017 klo 9.00.

Odotusajat iäkkäiden sosiaalipalveluihin
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 julkaistaan kunnan kotisivulla, KorsnäsNytt:ssa ja kunnan ilmoitustaululla.

Odotusajalla tarkoitetaan anomuksen jättöpäivän ja vanhuksen anoman palvelun saantipäivän välinen aika. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti eriteltyinä.
Lisäinformaatiota antaa vanhustyön johtaja Johanna
Björkman puh (06) 3479 149.

Odotusajat iäkkäiden sosiaalipalveluihin 1.7-31.12.2016
Palvelu

Keskimääräinen
odotusaika

Lisäinformaatiota

Kotipalvelu

0-1 vuorokausi

Palvelutarpeen mukaan,
akuuttitapauksissa asiakas
saa palvelun välittömästi

Ruokahuolto

0-1 vuorokausi

Palvelutarpeen mukaan,
akuuttitapauksissa asiakas
saa palvelun välittömästi

Palveluasuminen ja
vanhainkodit

Keskimäärin 8,5 vuorokautta

Keskimääräinen odotusaika
niille, jotka sijoitettiin 1.7–
31.12.2016 välisenä aikana

Palvelutarpeen arviointi

0-7 vuorokautta

Kiireellisissä tapauksissa tehdään arviointi välittömästi.
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Kuulutus

PÄIVÄHOITO SEKÄ AAMU- JA
ILTATOIMINTA KORSNÄSIN
KUNNASSA 2017-2018
( 1.8.2017-31.7.2018)

Korsnäsin kunta

Päivähoitoa tarjotaan
Päiväkoti Kottebo: Kotten 3-5 vuotiaille lapsille,
Lillkotten 1-3 vuotiaille lapsille ja Siili-Kotten 1-5
vuotiaille lapsille (kakskielinen henkilökunta)
Päiväkoti Molpe: Måsen 3-5 vuotiaille lapsille,
Tärnan 1-3 vuotiaille lapsille
Päiväkoti Harrström: 1-5 vuotiaille lapsille
Uusia päivähoitopaikkoja voidaan hakea jatkuvasti, vähintään 4 kuukautta ennen tarvetta.
Kotiin lähetettävällä lomakkeella ilmoitetaan
lapsen jatkavan hoitopaikassa.
Päivähoito esikoululaisille ja aamu ja iltapäivätoiminta 1.-2.luokan koululaisille järjestetään
Korsnäsin ja Molpen koulussa sekä Harrströmin
päiväkodissa.
Hakuaika esikoululaisten päivähoitoon sekä
aamu-ja iltapäivätoimintaan on viimeistään
6.3.2017.

Kunnallisvaalit
Kunnallisvaaleissa, jota käydään 9.4.2017, valitaan 21
valtuuston jäsentä Korsnäsin kunnassa.
Anomus valitsijayhdistyksen ja puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus yhteisestä listasta ja
vaaliliitosta jätetään Korsnäsin kunnan keskusvaalilautakunnalle, Rantatie 4323, 66200 Korsnäs, viimeistään
tiistaina 28.2.2017 klo 16.00. Asiakirjat vastaanottaa
talouspäällikkö Westerdahl tai toimistosihteeri Höglund virka-aikana.
Korsnäs 6.2.2017
Korsnäsin keskusvaalilautakunta

Hakulomakkeet on saatavissa kunnan kotisivuilta/päivähoito tai myös varhaiskasvatuksen
ohjaajalta. Hakemukset jätetään varhaiskasvatuksen ohjaajalle. Kysymyksiin vastaa varhaiskasvatuksen ohjaaja, Birgitta Blomqvist puh.
3479146.
Posti ja käyntiosoite:
Korsnäsin kunta/Birgitta Blomqvist
Rantatie 4323
66200 Korsnäs
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