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Finland 100 år
I år firar vår nation 100 år av självständighet. Under jubileumsåret ordnas en hel del 
tillställningar runt om i landet och vi kommer också här i Korsnäs att ha en huvudfest i 
sommar. 

Häromveckan hade jag den stora äran att tillsammans 
med äldreomsorgsledaren Johanna Björkman få upp-
vakta vår äldsta invånare och vår första invånare som 
uppnår den aktningsvärda åldern 100 år i år, under Fin-
lands jubileumsår. Anna Hall bjöd till 100-års kalas på 
församlingshemmet fredagen den 21 april och humöret 
var på topp. Det är glädjande att se att vi har så krya och 
pigga hundraåringar i kommunen. 

Dagen till ära hade även republikens president Sauli 
Niinistö och hans fru Jenni Haukio skickat ett gratula-
tionsbrev åt henne. Jag ser med spänning fram emot att få 
uppvakta två andra hundraåringar i år, ganska fantastiskt 
egentligen att vi har tre hundraåringar i Korsnäs. Under 
alla de hundra levnadsåren har många öden och händel-
ser runnit förbi. Händelser ute i världen och händelser i 
Korsnäs, både goda och mindre goda. 

Lyckat samhällsbygge
Samhällsbygget som pågått 

under dessa hundra år i vårt 
land är fenomenalt bra och 
kunde tjäna som skolexem-
pel för många andra länder. 
Företagen skapar jobb och 
utkomst åt landets invå-
nare som sedan i sin tur 
kan bygga upp sina egna 
liv och öden i takt med 

det. Jag vågar mig inte 
på en uppskattning 

hur mycket vårt 
välstånd har 

ökat under 
d e s s a 

hundra 
å r , 

men det är ju otroliga framgångar vårt land har haft på 
många olika fronter. Allt ifrån utbildning, uppfinningar, 
jordbruket och teknologi. Mycket gott har skapats till-
sammans, andra världskriget var på väg att ta ner vårt 
folk, men man bet ihop och fortsatte efter krigsslutet att 
bygga vidare på vår nation. För min generation, född i 
vår nations ”halvtid”, kan krigsåren tyckas vara i det för-
gångna och bekymren idag av helt annan art. Men jag kan 
konstatera att det är gott att bygga ett samhälle i fred och 
samförstånd. Våra två krig har på många sätt präglat vår 
nation, man bygger inte upp ett samhälle genom att vara 
mot varandra, nej, landet byggdes upp tillsammans och 
genom att alla var med.

Tillsammans är också ledordet för hur vi bygger upp 
Korsnäs framöver. Vi behöver respekt för att vi alla kan 
ha olika åsikter om olika saker, men vi behövs alla för att 
bygget ska bli bra. Vår kommun har många utmaningar 
framför sig och det finns uppgifter så att det räcker till åt 
alla. Tillsammans är också det tema som statsrådet har 
valt för vårt jubileumsår.

Kommunalval
Vi har haft ett mycket bra kommunalval i kommunen, 

med ett högt valdeltagande. Det såg ett tag ut som om 
intresset för att vara med och påverka hemkommunen 
i fullmäktige var svagt och kommunen kom även över 
nyhetströskeln med rubriker om att vi inte alls ska behöva 
ha ett kommunalval. Men rubrikerna visade sig vara 
överdrivet pessimistiska. Vi hade ett bra startfält från tre 
olika partier då det blev dags att avlägga sina röster och 
befolkningen gick till valurnorna. Tillsammans har vi nu 
sagt vårt om vem vi vill att ska vara med i fullmäktige 
och vi får gratulera de nyvalda och önska dem arbets-
glädje i sina förtroendeuppdrag. 

Veterandagen den 27 april firade vi i Korsnäsgården, 
tillsammans! Den generationen som stred för vårt land 
är värd all uppmärksamhet framförallt på de nationella 
veterandagen. De vet hur viktigt det är att ta hand om 
varandra, att vakta på din nästas rygg och att inte lämna 
din kompis i sticket. Dagens samhällsklimat är på många 
sätt hårt och okänsligt, ett klimat som har tagit en sämre 
vändning i vår nation. Vi faller kanske lätt in i tron att det 
som någon annan gör och påstår är borta från mig själv, 
vi borde istället tänka att tillsammans kommer vi fortare 
framåt på utvecklingsvägen och då kanske det snabbare 
blir dags att förverkliga även det som ligger mig närmast 
hjärtat. 
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Nr 4-2017 utkommer 16.6.2017, manusstopp 2.6.2017
Nr 5-2017 utkommer 25.8.2017, manusstopp 11.8.2017

KORSNÄSNytt
Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2017 (+ 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 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

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

Finland 100 - Korsnäs 130
I sommar hoppas jag att vi alla tillsammans kan mötas 

upp och fira Finland 100 – Korsnäs 130. Vi ställer till med 
fest på fotbollsplanen lördagen den 1 juli och temat är 
Tillsammans. Vi har skickat ut inbjudan till våra vänorter 
och hoppas att det passar in i deras program att komma 
och besöka oss den helgen. Vi önskar att fylla fotbollspla-

skrämseltaktik

jordbruks-
minister
tilikainen för

jordbruksminister
tiilikainen föreslår
skrämseltaktik för
att lösa skarvproB-
lemet i skärgården.

till
tiilikainen öFarbrorn

till
tiilikainen ö
Farbrorn

fortsättning följer...

bö,bööö...

raapp
p

jag har inte tid
med någon fågel
just nu. försök 
att skrämma iväg 
den!

det är från ministeriets
aula. Herr tiilikainen, ni
har erhålit en skarv 
som gåva från öster-
botten! vad ska vi göra
med den?

nen med föreningar och verksamhet samtidigt som vi får 
ta del av ett program som ska ge en blick av Korsnäs och 
Finland under hundra år minst! 

Varma vårhälsningar!
Christina Båssar, kommundirektör
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Gunilla Krook
diplomingenjör, projektledare
Korsnäs

RÄTTELSE
I valannonsen för Sfp i 

Korsnäs hade Gunilla Krook 
placerats i fel by. Gunilla 
Krook bor i Korsnäs kyr-
koby sedan juni 2016.Sida 1

Nr Namn Molpe Korsnäs kby Förh.röster kby Harrström Taklax Totalt

2 Backholm Roger 3 60 16 3 82
3 Bergström Roger 1 26 27 14 7 75
4 Bernas Sven-Erik 2 31 10 3 46
5 Bjurbäck Jens 15 4 64 83
6 Björkqvist Niclas 9 1 1 39 50
7 Eklund Rosita 3 1 2 35 41
8 Granlund Emma 54 1 1 56
9 Gullblom Mona 45 45

10 Hodzic Mirza 24 5 2 6 37
11 Holm-Rosbäck Johan 40 1 2 9 52
12 Holmblad Lars 2 6 1 9
13 Holmkvist Katarina 38 1 1 40
14 Holtlund Charlotte 1 7 1 1 1 11
15 Häggdahl Mikael 51 1 1 1 54
16 Häggdahl Simon 14 14
17 Juthborg Johanna 2 17 12 50 5 86
18 Kronholm Nina 6 4 26 36
19 Kronqvist Anna-Lena 4 60 34 5 103
20 Krook Gunilla 11 12 2 25
21 Maij Oomeh 10 1 11
22 Mitts-Björkblom Sofia 1 7 4 38 50
23 Nordmyr Marcus 3 3 1 48 1 56
24 Nordmyr Mikael KA 1 14 4 1 1 21
25 Ribacka Camilla 71 2 2 75
26 Sandholm Angelica 9 4 23 36
27 Sebbas Kim 25 1 26
28 Wester Håkan 30 3 1 34
29 Wester-Bergman Katarina 17 9 1 27
30 Östling Johan 1 10 4 15

1296

31 Westmalm Pontus 8 1 4 10 23
32 Österbro Stina 2 5 2 2 6 17

40

33 Lindström Daniel 1 20 5 2 4 32
32

TOTALT 381 403 167 193 224 1368
Förkastade 0 2 2 1 1 6

SFP

SDP

KD

Sfp lyckades erövra alla 
mandat i den nya kommun-
fullmäktigeförsamlingen, som 
tillträder 1.6.2017. De övriga 
partierna; Sdp och KD, lyck-
ades inte få in någon av sina 
kandidater på de 21 platserna i 
fullmäktige. 

Sfp samlade totalt 1296 röster. För 
att bli invald på Sfp:s lista krävdes 27 
personliga röster. Sdp:s två kandida-
ter samlade 40 röster och KD:s enda 
kandidat samlade 32 röster. 

Årets röstmagnet blev Anna-Lena 
Kronqvist från kyrkbyn med 103 
röster. Nästflest röster gick till en 
annan kvinna, Johanna Juthborg från 
Harrström. Faktum är att en majoritet 
av de invalda i fullmäktige är kvin-
nor, 11 av totalt 21 medlemmar.

Korsnäs kyrkby gick framåt i valet 
och fick sex mandat (fem mandat 
2012). Taklax fick också ett tilläggs-
mandat och har nu fyra invalda mot 
tre stycken senast. Molpe backade 
från sju mandat till sex, och Korsbäck 
backade från två till ett mandat. Harr-
ström bibehöll sina fyra mandat. 

Valdeltagandet var högt i Korsnäs. 
78,1 % av de röstberättigade röstade, 
en ökning med 3,3 procentenheter 
sedan förra valet. Molpe hade de fliti-
gaste röstarna med 84,1 %. Harrström 
var god tvåa med 79,8%. I kyrkbyn 
röstade 75,4 % och i Taklax 74,8 %. 
Korsbäck är inte längre ett eget röst-
ningsområde.

Sfp tog alla platser i 
kommunalvalet 2017

Resultat i kommunalvalet i Korsnäs 2017 per kandidat och 
röstningsområde.

Årets röstmag-
net blev Anna-
Lena Kronqvist 
med 103 röster.
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Vänortsinbjudan
Korsnäs kommun firar sina 

130 år med en gemensam födel-
sedagsgala för kommunen 
och för Finland som också har 
100-årsjubileum detta år. 

Festen går av stapeln den 1 juli 
2017 och lämpligen kan under samma 
veckoslut ordnas program från fredag 
till söndag för våra vänortsgäster om 
de kan närvara vid festen.

Kommunstyrelsen beslutade 
10.4.2017 inbjuda vänorterna 
Borgholm i Sverige och Snåsa kom-
mune i Norge till festen Finland 100 
– Korsnäs 130. Vänortsprogram upp-
görs för hela veckoslutet fredag 30.6 
– söndagen 2.7.2017.

Socialhandledare
En befattning som socialhand-

ledare på 50 % av heltid ledig-
anslogs 11.2.2017. 

Det inlämnades 15 stycken ansök-
ningar till befattningen och fem 
personer kallades till intervju. Inter-
vjuerna utfördes av socialchefen och 
äldreomsorgsledaren alternativt soci-
alchefen och hemserviceledaren.

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde 21.3.2017 socionom YH 
Lena-Maria Tuure som socialhand-
ledare 50 % av heltid fr.o.m. 2.5.2017 
tillsvidare. Befattningen innebär 
huvudsakligen dagsarbete, men även 
kvällsarbete kan förekomma, och 
prövotid om 4 månader tillämpas.

Ny medlem i 
VASEKs styrelse

Korsnäs kommuns styrelse-
ledamot Måns Holming har 
meddelat att han inte önskar 
fortsätta i VASEKs styrelse 
inkommande period. Korsnäs 
kommuns representanter till 
VASEKs bolagsstämma har för-
hinder och en ny stämmorepre-
sentant utses.

Efter kommunalvalet avgör de nya 
förtroendevalda om representationen 
för den nya mandatperioden.

Kommunstyrelsen utsåg 30.3.2017 
kommundirektör Christina Båssar till 
stämmorepresentant och till kommu-
nens styrelseledamot i VASEKs sty-
relse för ett år. Till hennes ersättare i 
styrelsen utsågs Göran Östberg.

Finland 100 - 
Korsnäs 130 
Vill din förening eller företag 
vara med på festen genom 
att hyra in ett utrymme längs 
springbanan?
Kanske sälja kaffe eller glass 
till förmån för ett välgörande 
ändamål?
Eller förevisa ert företags pro-
dukter för en bred publik?

Ta kontakt med kommundi-
rektör Christina Båssar, tfn. 
046-9229495 för närmare 
information och bokning av 
utrymme.

KORSNÄS KOMMUN - KOMMUNALVAL 9.4.2017

Härmed tillkännages att vid kommunalvalet, som förrättades i Korsnäs kommun
den 9 april 2017, har till fullmäktige för tiden 1.6.2017-31.5.2021 valts följande personer:

Fullmäktige Parti Röstetal Jämförelsetal

1 Kronqvist Anna-Lena Dipl.ekon. SFP 103 1296,000 1
2 Juthborg Johanna Minneskoordinator SFP 86 648,000 2
3 Bjurbäck Jens Jordbrukare, företagare SFP 83 432,000 3
4 Backholm Roger Jordbrukare SFP 82 324,000 4
5 Ribacka Camilla FD, lektor SFP 75 259,200 5
6 Bergström Roger Pens.bankdirektör SFP 75 216,000 6
7 Nordmyr Marcus Företagare SFP 56 185,143 7
8 Granlund Emma Företagare SFP 56 162,000 8
9 Häggdahl Mikael Pälsdjursfarmare SFP 54 144,000 9

10 Holm-Rosbäck Johan Specialfordonsförare SFP 52 129,600 10
11 Mitts-Björkblom Sofia Utbildare SFP 50 117,818 11
12 Björkqvist Niclas Chaufför SFP 50 108,000 12
13 Bernas Sven-Erik Pensionär SFP 46 99,692 13
14 Gullblom Mona HR-assistent, studerande SFP 45 92,571 14
15 Eklund Rosita Postutdelare SFP 41 86,400 15
16 Holmkvist Katarina Sjukskötare SFP 40 81,000 16
17 Hodzic Mirza Företagare SFP 37 76,235 17
18 Sandholm Angelica Mentalvårdare SFP 36 72,000 18
19 Kronholm Nina Studerande SFP 36 68,211 19
20 Wester Håkan Pälsdjursfarmare SFP 34 64,800 20
21 Wester-Bergman Katarina Kanslist SFP 27 61,714 21

Ersättare

1 Sebbas Kim Företagare SFP 26 58,909 22
2 Krook Gunilla Diplomingenjör, projektledare SFP 25 56,348 23
3 Nordmyr Mikael KA Butikschef, företagare SFP 21 54,000 24
4 Östling Johan Företagare SFP 15 51,840 25
5 Häggdahl Simon Fastighetsskötare SFP 14 49,846 26
6 Holtlund Charlotte Trädgårdsmästare SFP 11 48,000 27
7 Maij Oomeh Närvårdare SFP 11 46,286 28
8 Holmblad Lars Pensionär SFP 9 44,690 29

Korsnäs den 12 april 2017

Centralvalnämnden i Korsnäs

Jens Juthström Caroline Westerdahl
Ordförande Sekreterare

Kungörelse

Sommarpraktikanter

Till sommarpraktikanter valdes 
Naw Ka Bru Htoo inom barnomsor-
gen och Sara Hägglund inom äldre-
omsorgen. 

Vi tackar alla sökande för visat 
intresse! 

Birgitta Blomqvist 
Barnomsorgsledare 
Johanna Björkman
Äldreomsorgsledare

Personal
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Vårhälsningar från Lärknäs! 

OBSERVERA att köket på 
Lärknäs har ny telefonnr:

050- 38 48 540

Asylsökande ungdomar kom och gladde oss med 

sång, musik o teater. 
Påskhäxor och harar på besök.

Vändagsfest. Musik av Korsdraget. FRK Korsnäs 

avd. bjöd på tårta, det tackar vi för. 
Musikafton inför påsken med Fred Berg och Boris 

Theirfolk. 

Förskolan från Korsnäs tillbringade en dag med 

våra äldre.
Vi påskpysslade, sjöng och åt lunch tillsammans. 

Uppskattningen och glädjen var stor. 

Inga-Britt, Lovisa 

och Asta på besök 

och stickar på en 

Kornäströja. 
Kerstin stickar 
Kornässtrumpor.
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Vid Buketten ordnas stickcafé varannan tisdag för de boende. 
På bilderna syns en del av de flitiga damerna och herrarna, som möter upp 

på stickcafé varannan tisdag”. 
Johanna Björkman

Stickcafé vid Buketten

Förnyande av 
grundavtal för 
SÖFUK

På grund av den nya kom-
munallagen är samkommunen 
Svenska Österbottens för-
bund för utbildning och kultur 
(SÖFUK) skyldig att förnya sitt 
grundavtal och därtill hörande 
förvaltningsstadga.

De stora ändringarna i det nya 
grundavtalet är att direktionerna 
slopas och i fortsättningen har sam-
kommunen: samkommunstämma, 
samkommunstyrelse och revisions-
nämnd.

Under samkommunstyrelsen 
kommer sedan kultursektionen, sek-
tionen för koncernstyrning, intern 
kontroll och riskhantering samt 
personalsektionen. Enligt den nya 
kommunallagen ska kommunens 
representanter till samkommunstäm-
man utses för varje stämma separat, 
så förfarandet ändras något. Däremot 
ändras inte kommunens antal repre-
sentanter till stämman.

NTM-centralen har per e-post 
skickat en förfrågan om flyk-
tingmottagning under år 2017. 
Planeringen är att en grupp 
syriska flyktingar anländer till 
landet i augusti 2017. Om kom-
munen är intresserad av att ta 

emot flyktingar under år 2017 
skall detta meddelas NTM-cen-
tralen.

Med beaktande av att flera ännu 
väntar på besked om uppehållstill-
stånd vid asylmottagningen i Korsnäs 
samt att flertalet av de som fått uppe-

Inrättande av en flyktingförläggning och kommunplatser
hållstillstånd sökt sig till andra orter 
så aktualiseras flyktingmottagning.

Elevinternaten vid gamla KKC 
beräknas bli lediga i och med att 
Röda Korset upphör med asylmottag-
ningen.

Vård- och omsorgsnämnden beslu-
tade 21.3.2017 att inleda förbere-
dande av flyktingmottagning med ca 
20 personer i enlighet med de beslut 
kommunfullmäktige tidigare fattat. 
Vård- och omsorgsnämnden önskar i 
första hand att barnfamiljer och folk 
som bott på landsbygden ges kom-
munplats. Detta med förhoppningen 
att flyktingarna skall trivas i Korsnäs 
även på lång sikt.

Socialchefen ges i uppdrag att 
anställa flyktingkoordinator. Förbere-
delser inför flyktingmottagandet sätts 
i gång.
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Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 21.3.2017 godkänt föl-
jande byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Maunu Laukkasen pk.  Harrström 2:103  Ändring av bastu till förråd
Maunu Laukkasen pk.  Harrström 2:103  Bastu
N J Rantamäki o T Alakoski Harrström 9:44  Gäststuga
Oy K Hultholm Ab  Korsnäs 2:40  Tillbyggnad packningshall
J o M Kiukkonen  Molpe 10:165  Gäststuga
Kalevi Koskinen  Molpe 1:96  Tillbyggnad bastu
J Nygård o M Stenbacka  Molpe 36:6  Ändring fritidshus till   
  bostad + tillbyggnad 
Kim Nystrand o Anna Vest Molpe 6:40  Bostad
Kim Nystrand o Anna Vest Molpe 6:46  Garage

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Maunu Laukkasen pk.  Harrström 2:103  Inglasning terrass
Kent Norrdahl  Harrström 3:100  Värmebrunn
Korsnäs kommun  Korsnäs 38:1  Läktare
Lars-Erik Maars  Korsnäs 9:65  Värmebrunn
Herman Moliis  Korsnäs 7:14  Värmebrunn 
Johan Ulfvens  Korsnäs 3:11  Fasadändring
Juha Vainio  Molpe 10:76  Inglasning terrasser 

Rivningsanmälan
Ägare  Lägenhet  Rivningsobjekt
Korsnäs kommun  Korsnäs 33:17  Del av kallager
Göran Sjöberg  Molpe 4:182  Äldre fritidshus

Bidrag för 
hygienskola

Korsnäs 4 H har anhållit om 
600 euro i bidrag för att hålla 
en ”Hygienskola” för ungdomar 
i Korsnäs under våren. Tanken 
med utbildningen är att förbe-
reda ungdomarna som söker 
och som ska ut i sommarjobb. 

Hygienskolan kommer att genom-
föras som två kurstillfällen och avslu-
tas med hygienpasstent. Korsnäs 4 H 
genomför kurstillfällena i samarbete 
med verksamhetsledare Mia Gull 
från Malax-Petalax-Bergö 4 H. Hon 
fungerar som kursledare eftersom 
hon även genomfört motsvarande 
kurs i Malax med gott resultat.

Kommunstyrelsen beviljade 
30.3.2017 Korsnäs 4H 600 euro i 
bidrag för genomförande av ”Hygien-
skola” för ungdomar i Korsnäs.

Extra lovdag 
Rektorn vid Molpe skola och 

Taklax skola har anhållit om 
att få byta en dag vad gäller läs- 
och lovtider. Skolorna kommer 
att delta i Skolmusik 2017, som 
infaller på lördagen 6.5.2017, 
och önskar i stället hålla en 
lovdag fredag 26.5.2017.

Bildningsnämnden godkände 
22.3.2017 att lördag 6.5.2017 är en 
skoldag för Molpe skola och Taklax 
skola och fredag 26.5.2017 i stället 
blir en lovdag.

Molpe samfälligheter ordnade 
ett informationsmöte i Molpe 
paviljong 23.4.2017 angående 
NTM-centralens anbud om fri-
villig fridlysning av bestämda 
fastigheter i Molpe skärgård. 

NTM-centralen har önskat fridlysa 
ett område i skärgården, vilka ingår 
i Natura 2000-nätverket och delvis 
i strandskyddsprogrammet. Molpe 
samfällighet har försökt förhandla 
med NTM-centralen för att genom-
föra en tidsbegränsad fridlysning på 
20 år, men det har inte godtagits av 
NTM-centralen. Det enda kvarva-
rande realistiska alternativet är att 
gå med på en frivillig fridlysning av 
områdena. 

De berörda markägarna är Molpe 
samfällighet samt 7 ickekonstitue-
rade delägarlag, vilka gemensamt 
äger fiskelägen och hamnplatser i 
skärgården.

På samfälligheternas stämma i 
Molpe 27.4.2017 godkändes de upp-
gjorda förslagen till fredning med tek-
niska justeringar. I fridlysningstexten 
ingår ersättningar för byggrätter och 
skogsbestånd på fastigheterna. Dess-
utom ingår en lista med fridlysnings-
bestämmelser, som man kommit 
överens om. 

De fastställda protokollen och 
anbudstexterna läggs till påseende i 
Korsnäs andelsbanks kontor i Molpe 
den 16 maj.

Samfälligheter godtar 
NTM-centralens anbud
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I grunderna för planen för småbarnspedagogik 
är barnets samt vårdnadshavarnas delaktighet i 
planering och utvärdering av 
verksamheten central. I arbe-
tet med den nya lokala planen 
har det varit viktigt att ta 
reda på vilka åsikter och öns-
kemål barnen och deras vård-
nadshavare har gällande den 
småbarnspedagogiska verk-
samheten. Det har kommit in 
många värdefulla synpunk-
ter.  

Enkäten Barnets utvärdering av 
daghemmet besvarades i höstas 
av 45 barn. Barnen svarade (med 
hjälp av sina vårdnadshavare) på 
frågor om vardagen på dagis, och 
kunde också lämna kommentarer i 
fritextsvar. Barnens svar var över-
vägande positiva och här nedanför 
följer några utvalda citat om vad 
barnen själva skulle vilja göra på 
dagis om de fick bestämma.

Vårdnadshavarna har också, 
i diskussioner kring en dialog-
duk, gett sina synpunkter på verksamheten på dagis och 
kommit med förslag på hur pedagogerna på bästa sätt kan 

förbereda barnen inför framtiden. I diskussionerna lyfte 
vårdnadshavarna fram trygghet som speciellt viktig för 

barnen på dagis. Trygghet kan t.ex. 
innebära att det känns bra för barnet 
att komma till dagis. Barnet ska få 
känna sig tryggt i gruppen och med 
personalen. Utrymmena och gården 
ska också vara säkra. 

I det stora hela är vårdnadsha-
varna nöjda med den verksamhet 
som redan finns på dagis. Skogs-
utflykter och utevistelse värdesätts, 
likaså aktiviteter som stöder bar-
nens språkutveckling.

Vårdnadshavarna tycker att det 
är viktigt inför framtiden att barnen 
utvecklar god självkänsla, empati 
och respekt för andra. Barnen behö-
ver förstå att alla människor är lika 
värda och lära sig växelverka och 
samarbeta med andra.

Skrivandet av den lokala planen 
för småbarnspedagogik är nu på 
slutrakan och den nya planen tas i 
bruk från 1.8 2017. Det insamlade 
materialet från barnen och vård-
nadshavarna kommer att finnas med 

som inslag i de lokala delarna av planen.
Arbetsgruppen för uppgörandet av 

Planen för småbarnspedagogik

Aktuellt från småbarnspedagogiken

Timantalet ökar i kommunens grundskolor.
Under innevarande läsår 2016-2017 har skolornas timantal varit följande:

Skola Elever Försk. Timantal
åk 1-6 elever (åk1-6+försk+stöd+övr.uppg)

Kyrkby skola 61 12 116 h + 20 h + 6 h + 2 h
Molpe skola 35 7 86 h + 20 h + 6 h + 2 h
Taklax skola 20 10 60 h + 20 h + 4 h + 2 h
Sammanlagt 116 29 262 h + 60 h + 16 h + 6 h

Enligt den timfördelningsmodell som nämnden använder, fördelas timmar 
för läsåret 2017-2018 enligt följande:
Skola Elever Försk. Timantal

åk 1-6 elever (åk1-6+försk+stöd+övr.uppg)
Kyrkby skola 66 7 126 h + 20 h + 6 h + 2 h
Molpe skola 39 10 91 h + 20 h + 6 h + 2 h
Taklax skola 24 9 61 h + 20 h + 4 h + 2 h
Sammanlagt 129 26 278 h + 60 h + 16 h + 6 h

Undervisningstimmar för 
läsåret 2017-2018

Hur många elever, som gått i den 
förberedande undervisningen som 
kommer att finnas kvar i kommunen 
i augusti och således börjar i normal-
klass, är ännu oklart. Antalet elever 
med annat modersmål än svenska 
kommer att kunna bli omkring 25 % 
i Korsnäs kby skola. Detta betyder att 
timantalet behöver ökas.
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I sommar skall det odlas mer 
eller mindre exotiska frilands-
grönsaker och växter i ett växt-
hus i Korsnäs. Det är projektet 
Integrering via mathantverk, 
som kommit på att använda ett 
urbruktaget växthus för odling 
av grönsaker och växter, som 
annars odlas på friland.

Projektledare Helena Hög-
lund-Rusk har länge tänkt att öde 
växthus i kommunen borde kunna 
användas för odling av tidig potatis 
och motsvarande växter.

Jag har inte hört om någon annan 
som ordnat kolonilotter i växthus 

någon annanstans och Korsnäs kan 
gärna vara först, menar hon.

Genom ett upprop i KorsnäsNytt 
fick hon tag i sju intresserade per-
soner, såväl Korsnäsbor som flera 
burmesiska familjer. Ett lämpligt 
växthus hittades på Kronbacken i 
Korsnäs. Växthuset är totalt 1500 m2 
och hittills är 750 m2 reserverade via 
projektet, så det finns ännu utrymme 
att växa. 

Risodling i Korsnäs
Bland de mest exotiska försöken 

finns en risodling. Det är burmesen 
Say Reh, som kom till Korsnäs som 

flykting för 10 år sedan. Han har odlat 
ris hemma i Burma och i flykting-
lägret och hoppas att växthusvärmen 
skall räcka till för att riset att växa. På 
friland i Molpe har det inte lyckats.

Say Reh arrenderar 200 m2 av 
odlingslotterna och har en lång lista 
på grödor, som han vill odla förutom 
ris. 

- Utsädet och fröna har jag köpt på 
internet och via bekanta, berättar han. 

- Det blir åtminstone örter, basilika, 
koriander, bönor, sallat, gurka, tomat, 
aubergine och pumpor av olika slag.

Han visar på bilder på mobilen för 
att visa vad han menar. Det är inte 
alltid så lätt att kombinera namn och 
bild på de exotiska växterna. Många 
av växterna är sådana som vi inte 
annars odlar i våra nejder.

De två övriga burmeserna, som 
håller på och förbereder sin odling, 
kommer att odla liknade grödor som 
Say Reh, förutom riset.

Hoppas på nypotatis
Inger Lindström har redan planterat 

grönkål och broccoli och satt potatis. 
De odlar i sandbäddar, som senare 
täcks med näringsrikt gräsklipp.

– Vi experimenterade i fjol och fick 
stora, fina potatisar, säger hon. 

Birgit och Daniella Lindström har 
redan sått lite grönsaker och mera är 
på gång.

Jannike Nynäs har redan hunnit rätt 
långt med sin odling. Där växer redan Say Reh ska odla ris på sin växthuskolonilott i Korsnäs.
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Kolonilotter i växthus
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Arbets- och näringsministe-
riet har bett om utlåtande över 
utkastet till regeringens pro-
position med förslag till lag om 
regionutveckling och tillväxt-
tjänster. Motiveringen till lag-
förslaget är inte ännu färdig till 
alla delar och den kompletteras 
efter remissförfarandet.

Reformen av regionutvecklings-
systemet och tillväxttjänsterna berör 
arbets- och näringsministeriets för-
valtningsområde i omfattande grad 
och på alla förvaltningsnivåer.

Helheten har samband med reger-
ingsprogrammet för statsminister 
Juha Sipiläs regering på två sätt:

1) Reformen av regionutvecklings-
systemet har fast anknytning till land-
skapsreformen, i och med vilken hela 
regionutvecklingssystemet ändras. 
Propositionen syftar till att främja 
en hållbar ekonomisk tillväxt, regi-
onutveckling samt sysselsättning, 
anställningar och verksamhetsför-
utsättningarna för företag med hjälp 
av statens och landskapens åtgärder 
samt tjänster som dessa ordnar. Regi-
onutvecklingssystemet, som ANM 
ansvarar för, utvecklas till ett system 
som baserar sig på partnerskap och 
avtal mellan staten och landskapen.

2) Reformen av tillväxttjänsterna 
har i sin tur samband med spetspro-
jektet för stärkande av konkurrens-
kraften inom det prioriterade området 
Sysselsättning och konkurrenskraft. 
I spetsprojektet har fastställts åtgär-
der för främjande av företagande. 
NTM-centralernas och arbets- och 
näringsbyråernas arbetskrafts- och 
företagstjänster sammanförs till till-
växttjänster. Kundens valfrihet ökas 
genom att ordnandet och produktio-
nen av tillväxttjänster åtskiljs samt 
genom att uppgifterna i samband 
med produktionen släpps ut på mark-
naden.

De nuvarande lagar som gäller 
regionutveckling och tillväxttjänster 
revideras så att de motsvarar den nya 
handlingsmodellen och det nya för-

Utlåtande om regionutveck-
ling och tillväxttjänster

valtningssystemet. Normer avvecklas 
och författningar revideras så att de 
möjliggör hållbar tillväxt på det bästa 
möjliga sättet.

Kommunens utlåtande
Kommunstyrelsen godkände 

10.4.2017 följande förslag till rikt-
linjer för utlåtandet från Korsnäs 
kommun: Reformen innehåller 
många viktiga frågeställningar och 
det är befogat med hänvisning till 
genomförandet av landskapsrefor-
men och stärkandet av konkurrens-
kraften.

Korsnäs kommun anser att det är 
viktigt att i genomförandet av refor-
men säkerställa följande:

Eftersom reformen bygger så starkt 
på marknadsmekanismerna och 
marknadskrafterna finns det orsak 
att ifrågasätta om marknaderna är 
tillräckligt starka för att leverera pro-
ducenter som fungerar på enahanda 
grunder på landsbygden och på två 
språk, svenska och finska. Lands-
bygdsinvånarnas rätt till tjänster 
måste garanteras. Rätt till tjänster på 
bägge nationalspråken måste garan-
teras.

Kommunen vill också påpeka att 
det inom tillväxttjänsterna, tjänsterna 
åt lantbruksföretagare, trädgårdsod-
lare och pälsdjursuppfödare, är sär-
skilt viktigt att landskapens särdrag 
kan beaktas. Utgångspunkterna i 
landskapen kommer att vara mycket 
olika.

Särdragen i Österbotten måste 
kunna beaktas i utförandet av tillväx-
ttjänsterna; i Österbottens fall måste 
understrykas betydelsen av arbets-
kraftsinvandring, integration, kon-
centration av specialnäringar och ett 
starkt exportinriktat näringsliv som 
har sina egna behov av att kunna 
främja tillgänglighet, infrastruktur 
och logistik.
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nypotatis, rädisor, broccoli, kål och 
nyplanterade vinbärsbuskar.

Heidi Kammonen har ännu inte 
hunnit plantera ut någonting i växt-
huset. Hon planerar att odla olika 
chilisorter, aubergine, tomater, majs, 
bladselleri och olika örter. Än så 
länge driver hon upp sina grödor 
hemma.

- Jag vill gärna att mina grödor för-
gror hemma i varma förhållande tills 
jag vet att det säkert är tillräckligt 
varmt i växthuset, förklarar hon.

Projektledare Helena Hög-
lund-Rusk har också en liten odlings-
lott, men inte heller hon har hunnit 
planera allt som skall odlas i sommar.

Odlingsjord från Stormossen
Odlarna är speciellt nöjda med 

odlingsjorden, som kommer från 
Stormossen. Den är gjord av bio-
avfall, som rötats i biogasanlägg-
ningen, och efterkomposterats med 
flisat trädgårdsavfall och blandats 
med sand, stenmjöl och torv. Jorden 
transporterades till Korsnäs med last-
bil och bildar en god grogrund för de 
olika grödorna, som ska odlas i kolo-
niväxthuset i sommar.

Text o foto: Kenth Nedergård

Heidi Kammonen och Helena Hög-
lund-Rusk planerar än så länge.

Inger, Birgit och Dan Lindström 
har redan hunnit ta sina växthus-
lotter i bruk.
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Diakonrutan
Denna gång vill jag berätta att jag har varit på mitt 
första 100-års kaffe! Anna Hall firade sina jämna år 
med öppet hus i församlingshemmet, den 21.4  och 
förtjänar att uppmärksammas. Hon är en riktig krut-
gumma med glimten i ögat och jag önskar henne all 
lycka och välsignelse under kommande dagar. Jag vill 
samtidigt be för att fler Korsnäsbor skulle få uppleva 
glädjen att uppnå sån hög ålder och få vara i så gott 
skick! 
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Dagarna blir allt längre och längre och jag hoppas att ni har möjlighet att njuta av ljuset, med en promenad, träd-

gårdsarbete eller varför inte en kaffe i solen? De flestas humör påverkas positivt av ljuset, så det är viktigt att njuta 
av det men samtidigt komma ihåg att klä på sig ordentligt så man inte drar på sig nån onödig förkylning.  Ljuset har 
ju som bekant en förmåga att göra oss på glatt humör, och vi vill inom församlingen välkomna alla, stora som små att 
även ta del av ett annat ljus, nämligen världens ljus som Jesus kallas, och den kristna gemenskapen! Här nedan följer 
en sammanställning på vad som varit och vad ni ännu har möjlighet att ta del av. 

HÖJDPUNKTER SEDAN SENAST

FISKARNA FRÅN LARSMO
Fiskarna från Larsmo, som denna gång utgjordes av 

nio karlar kom till Korsnäs församlingshem den 1.4. De 
uppträdde helhjärtat med sång och en del spelade olika 
instrument. De ville inte ha någon ekonomisk ersättning 
utan de uppträdde till förmån för vår församlings mis-
sionsverksamhet. Svårt att säga vem som var gladare, 
åhörarna eller de som uppträdde, men åtminstone var 
det en lyckad kväll. Därtill berättade Kristina och Bengt 
Björkholm om sina erfarenheter och minnen från sin vis-
telse i Turkiet. 

GEMENSAMT ANSVAR TILLSTÄLLNINGAR
Det har ordnats olika Gemensamt Ansvar träffar i 

Molpe, Taklax och Harrström sedan senaste nummer. 
Dessa kvällar har varit lyckade och programmet har varie-
rat.  I Molpe fick vi besök av Vasa svenska församlings 
missionssekreterare Martin Sandberg, i Taklax uppträdde 
Sanna Ek från Övermark och barnkören Free Spirits och 
i Harrström fick vi lyssna till projektkören. Därtill har det 
varit lotteriförsäljning på alla ställena, med vinster som vi 
fått från olika firmor främst i Korsnäs och så förstås kaffe 
och trevlig samvaro med mera. Tack till alla som deltagit!

PÖRTOM UTFLYKT
Torsdagen den 20.4 var vi ett gäng som åkte med för-

samlingens buss till Pörtom församling och hälsade på 
Pörtombor och Korsnäs församlings tidigare diakon Ebba 
Carling. Detta var ett trevligt möte, där vi bland andra 
fick höra på sång av Pörtom församling, trumpetmusik av 
vikarierande kantorn Kristian Sjöbacka, och lyssna till lite 
Pörtom historia av Clas Westerholm. Clas underhöll även 
i bussen med intressanta detaljer om Taklax och dess tidi-
gare invånare. 

GEMENSAM KARA-OCH KVINNOSAMLING
Den 7.4 ordnades en gemensam kara-och kvinnosam-

ling i församlingshemmet. Gäst var lunngspecialist Peter 
Riddar och det var många som deltog i denna träff. Detta 
innebar samtidigt avslutning på kara-och kvinnoträffarna 
för denna vår. 

PÅ KOMMANDE:

GUDSTJÄNSTER
Du kommer väl ihåg att du är varmt välkommen med 

på Gudstjänster/Högmässor som I regel ordnas varje 
söndag kl. 11!

GEMENSAM TRÄFF FÖR                            
MISSIONSSYFÖRENINGARNA

Onsdagen den 10.5 kl.13 ordnas en gemensam träff 
i Korsnäs församlingshem för missionssyföreningarna 
i Korsbäck, Taklax och Molpe och sjömansmissionen i 
Harrström. Missionsledare Brita Jern från Slef besöker 
oss, och därtill blir det andakt, allsång, lotteri och kaf-
feservering. Busskjuts ordnas, tidtabellen meddelas i 
Kyrkpressen. Anmälan senast 8.5 till Hanna Östman på 
tfn: 044 410 1825. 

GEMENSAM VANDRING
Den 24.5 kl.10.00 kan du leta fram ett par bekväma 

skor och komma och vandra vandringsleden runt Korsnäs 
gruvan. Leden är cirka 2 km och går i fin terräng.

När vi kommit runt bjuder församlingen på kaffe och 
smörgås och så håller vi en liten andakt utomhus. Hör av 
dig till diakon Hanna om du vill ha skjuts till gruvan. 

På karasamlingen 
i mars berättade 

Bjarne Ismark om 
sin bok och under-

höll med musik. 
Han spelade även 
tillsammans med 

Ralf  Nylund. Tack 
för er insats, väl-

kommen igen! 
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Jubileumsårets veteranfest på den nationella 
veterandagen 27.4.2017 firades i Korsnäs uf-lo-
kal med veteraner från Malax och Korsnäs samt 
inbjudna gäster.

Arrangör var Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen i 
Korsnäs och Fritids-och kulturnämnden i Malax. Dagens 
konferencier Jan-Erik Ravals hälsade de drygt 50 i publi-
ken välkomna. Korsnäs kommuns hälsning framfördes av 
styrelseordförande Sven-Erik Bernas. Försvarsmaktens 
hälsning framfördes av överstelöjtnant Mika Piiroinen, ett 
nytt inslag i programmet. Veteranföreningens nya ordfö-
rande Jarl Silfver framförde föreningens hälsning. 

I publiken fanns även inbjudna från Vasa svenska för-
samling, samt några korsholmsbor. Sånggruppen Free 
Spirits under ledning av Jan-Ola Granholm stod för liv-
fullt och glatt musikinslag.

Program och lunch
I år hade veteranföreningen fått möjlighet att bjuda på 

lunch, vilken serverades av Matbiten. Det bjöds på kalops, 
kokt potatis, sallad, rårörda lingon samt nybakt rågbröd. 

Festtalare var kommundirektör Christina Båssar. Malax 
kommuns hälsning framfördes av Håkan Knip. Övriga 
talare under ordet fritt var Paul Österholm, Hanna Östman 
och Jarl Silfver. Flera talare delade med sig av personliga 
minnen av veteraners berättelser och öden. Alla uttryckte 
tacksamhet över veteranernas offer och den gemensamma 
kampen för att bygga upp landet efter krigen, till det fina 
land vi (trots allt) lever i idag. ”Tillsammans” har alltid 
varit ett ledord. 

Festen avslutades med en andakt av kyrkoherde Guy 
Kronqvist och alla sjöng tillsammans Vårt land. Därefter 
avnjöts kaffe och Mathantverks goda tårtor.

Text: Carola Backström
Bilder: Julia Lindholm

Jubileumsårets veteranfest

Kommundirektör Christina Båssar höll festtal.

Paul Österholm uppmärksammade veteranerna.



14

KORSNÄSNytt
V
A

S
E

K
 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r

Jord- och skogsbruksministeriet meddelade i 
slutet av mars att små och medelstora företag i 
landsbygdsområdena kan framöver under vissa 
förutsättningar få företagsstöd också för anskaff-
ning av begagnade maskiner. 

Tidigare fick man stöd enbart för anskaffning av nya 
maskiner och anordningar. Ändringen trädde i kraft 
1.4.2017.

– För många av våra kunder är det här säkert en 
mycket bra nyhet. Det har varit kanske rentav orättvist 
att kunden inte har fått investeringsstöd fast hen har 
planerat köpa någon maskin eller anordning som all-
deles tydligt skulle ha gett företaget nya möjligheter, 
men den har varit begagnad. Däremot har företagaren i 
grannhallen fått stöd för anskaffning av en likadan men 
ny maskin, berättar företagsrådgivare Antti Alasaari och 
fortsätter: 

– Det är ju ekonomiskt och dessutom miljövänligt att 
köpa en begagnad anordning som är i bra skick i stället 
för att ”måste” köpa en ny. Fortfarande förutsätts förs-
tås att företaget med hjälp av den nya maskinen eller 
anordningen lyfts till en ny nivå och utvecklar verksam-
heten. Och för en begagnad anordning får man fortsät-
tningsvis inte stöd om den anskaffas i syfte att ersätta 
företagets befintliga utrustning, förtydligar Alasaari.

Alasaari tillsammans med de övriga företagsrådgi-
varna på VASEK hjälper företagare söka företagsstöd, 
och därför kommer svaret på frågan om kriterierna för 
stödberättigande mycket snabbt:

– När man skaffar en begagnad maskin utgår bedöm-
ningen från investeringens relevans: den ska gynna 
projektets ekonomi. Stödberättigade kostnaderna måste 
ändå överstiga 10 000 euro, det vill säga att man inte 
kan får stöd för små anskaffningar. Investeringen ska 
dessutom ha en livslängd på över tre år.

Företagsanalytiker Matias Smeds vid landsbygdsenhe-
ten vid NTM-centralen poängterar:

– För anskaffning av äldre teknik måste finnas klara 
grunder. Fortsättningsvis kan stöd beviljas ur landsby-
gdsprogrammet i huvudsak för nya maskiner och anord-
ningar, speciellt om företagets produktivitet märkbart 
förbättras med hjälp av ny teknologi. 

Beaktansvärt alternativ
Anskaffning av begagnade maskiner kan vara ett alter-

nativ när man behöver maskiner eller anordningar, vars 
teknologi inte ändrats väsentligt eller som inte innehar 
en central betydelse för produktionsprocessens tidsen-
lighet. 

– Vid bedömning av investeringens ekonomiska 
aspekter beaktar man även företagets produktionsvolym 
och diversifiering. Om ett startande företag till exempel 
kan skaffa flera begagnade maskiner för priset av en ny, 
kan det idka betydligt mångsidigare verksamhet. Samti-
digt kan man minska riskerna förknippade med produk-
tionen, fortsätter Smeds.

Innan man börjar investera, kan man låta göra en 
genomförbarhetsstudie om investeringen som utreder 
de ekonomiska, funktionella och tekniska förutsättnin-
garna samt de olika alternativen för genomförande. 
För anskaffning av den här experttjänsten kan man 
få 40–50 % i stöd. Med en genomförbarhetsstudie 
kan man exempelvis ta reda på om det med tanke på 
ändamålet är bättre att skaffa åtminstone en del av 
maskinerna begagnade och vilka maskiner som det är 
förnuftigt att skaffa som nya. På samma gång kan man ta 
reda på var man kan skaffa begagnade maskiner. Även 
om man beviljas stöd för en genomförbarhetsstudie, 
krävs det inte att en investering faktiskt görs.

Landsbygdens företagsstöd har en stor inverkan 
på små och medelstora företags konkurrenskraft och 
förmåga att förnya sig. Stödet främjar också sysselsät-
tningen. Syftet med stödet är att diversifiera företa-
gsstrukturen och öka landsbygdens livskraft. En del av 
stödet finansieras med nationella medel, en del kommer 
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutve-
ckling, står det i Jord- och skogsbruksministeriets press-
meddelande.

Planerar du att investera? Ta kontakt, vi hjälper dig 
konfidentiellt och kostnadsfritt!

Boka tid till en företagsrådgivare: www.vasek.fi

Företagsstöd nu även för anskaffning 
av begagnade maskiner
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LC Korsnäs firade sina första 50 år i mars 2017 
bland annat med att under hela mars månad ha 
utställning i biblioteket. 

LC KORSNÄS 50 ÅR MARS 2017

Jubileumsfest i nya Korsnäsgården
Det riktiga jubileet firades lördagen den 18 

mars i Korsnäs Uf-lokal med representanter från 
alla närliggande klubbar i distriktet samt inbjudna gäster 
från Korsnäs.

Fakta om klubben och lionsverksam-
heten samt klubbens klippböcker visades upp. 
Vernissage med kaffe och dopp hölls fredagen den 3 mars.

 

Klubben startades 1967 och firades nu i 60-tals 
tema med program, middag, uppvaktningar, 
dubbning av lionsriddare samt dans in på småtimmarna.

Text: Lis-Britt Södergran 
Foton: Lis-Britt Södergran, Anita Ismark, Lars-Erik 

Nylund

Lis-Britt Södergran sköter om  klipp-
böckerna. Böckerna visades upp på 
utställningen och jubileumsfesten.

Bengt Holtlund och Ralf  Nylund vid 
Korsnäs Lionsfanan på biblioteket. 

Lis-Britt och Sture Södergran samt 
Marina och Åke-Sören Nylund for på 
rövarstråt till LC Peräseinäjoki för 
att röva Guvernörs-Jussi till Korsnäs 
för att Jussi skulle delta på klubbens 
50-års fest. 

Efter avslutad dubbning sam-
lades de berörda på bild, 
från vänster: president Anita 
Ismark, ARS-riddare Krister 
Dahlgren, II vice DG Annukka 
Laurila från Lionsdistriktet, 
ARS-riddare Ralf  Nylund med 
fru Siri Nylund.

Kommundirektör Christina 
Båssar från Korsnäs Kommun 
uppvaktade klubben. Häls-
ningen togs emot av klubbens 
president Anita Ismark. Till 
vänster syns Lars-Erik Nylund.

II vice DG Annukka Laurila över-
lämnade hederstecken till Bengt 
Holtlund som är chartermedlem i 
LC Korsnäs och varit aktiv medlem 
i 50 år.

Grundinfo om Lions 
Klubb Korsnäs.
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Det börjar närma sig seriestart för våra fot-
bollslag. Vår första historiska division tre säsong 
står för dörren. 

Träningen som drog i gång i januari har rullat på bra. 
Vi har försökt att eftersträva goda träningsmöjligheter. 
Därför har vi varit två gånger i veckan i Fenniahallen i 
Vasa. Vi fick träningstid mellan 21.00 och 22.30. Dess-
utom har vi varit en gång i veckan i Petalax Högstadie. 
Denna träning har främst varit fysträning. 

Premiärmatch
Jag tycker att vi kommer väl förberedda till premiären 

mot VPS-j den 24.04 kl. 20.00 på nya Elisa fotbollssta-
dion i Vasa. Det ni! Det är en 
riktig karamell.  Vi har i stort 
sett gjort vad vi kunnat i för-
beredelserna. 

I vår tränare Fima Grines 
har vi en riktig eldsjäl, som 
brinner för sitt uppdrag. Han 
har en enastående förmåga 
att få nya spelare att ansluta 
till vårt lag. Så därför kan vi 
nu också presentera vår första 
landslagsspelare i Korsnäs. 
Spelaren heter Junior Oyono 
och han har spelat för Kame-
runs landsslag U23. Han 
har tränat stenhårt hela vin-
tern  för att komma tillbaka 
från en skada. Ett eventu-
ellt landslagsuppdrag väntar 
senare i sommar. 

En målvakt Volodymyr 
Nitsetskiyy(spelnamn Vla-
dimir), en mittback Oleksii 
Zoria(spelnamn Aleksi) har 
via jobb kunnat ansluta till 
vårt lag och är riktigt goda 
spelare på sina platser. En mittfältare från Korsholm 
Blendi Boshnjaku är en snabb och kvick bollrullare. Just 
nu är Blendi i armen och utbildar sig till soldat. Några 
spelare har dock tyvärr lämnat laget. Just nu är vi 20 spe-
lare i truppen, vilket säkert kommer att behövas under 
den långa serien. Just nu går två spelare skadade, men vi 
hoppas att de är i skick till seriestarten. 

Hemmapremiär
Den tredje april sattes fiberduken på plats på fotbolls-

planen i Korsnäs på talko av fotbollsspelarna och andra 
intresserade. Tanken är att vi skall kunna klippa gräset 

första gången den 25 april och andra gången den 1 maj. 
Den historiska hemmapremiären sker den 2 maj kl. 19.00 
mot Sundom IF. Vi hoppas på bra väder och mycket folk. 

Ännu några ord om föregående säsong. Första laget steg 
ju som bekant till division tre. Andra laget blev tvåa i sin 
division sex serie och steg också till division 5. Oldboy-
sen gjorde inte en lika fin säsong som året innan då de 
blev distriktsmästare, utan blev till slut fyra i sin serie. 

Välbesökt idrottsplan
Publikmängden i division fyra hemmamatcherna var ca 

60 personer/match vilket ger en publikmängd samman-
lagt på ca. 660 personer.  I vissa matcher var publikmägn-

den t.o.m. över 100 åskådare. 
Dessutom tillkommer publi-
ken på både andralagets och 
oldboysmatcherna, så åtmins-
tone 1000 besökare har besökt 
sportplanen senaste år för att 
titta på fotboll.  De spelare 
som besökt sportplanen är ca 
500 spelare ur bortalagen samt 
naturligtvis föreningens egna 
spelare.  Många är också de 
invandrare och asylsökande 
som på eget bevåg sökte sig 
till sportplanen.Så man kan 
nog säga att centralidrottspla-
nens gräs har varit välbesökt.

Division tre äventyret star-
tar. Spelare som lämnat laget 
tackar jag så mycket och 
önskar dem lycka till i fram-
tiden. Sponsorerna tackar jag 
som vanligt riktigt mycket. 
Trycket stiger på ekonomin. 
Nya och gamla supporters, 
kom nu och besök våra hem-
mamatcher samt häng med på 
våra bortamatcher. Rum finns 

i spelarbussen då bussen behövs. Vi Syns!!
Bengt Back
Korsnäs Fotbollsförening
Ordf.

2017 - Fotbollens år i Korsnäs

Vinst i div 3 premiären
VPS-J - Korsnäs FF 1-2

Korsnäs FF lyckades vinna i sin första match i division 
3. Matchen spelades på konstgräsplanen i Elisa stadion i 
Vasa 24.4.2017.
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KORSNÄS
På gång i

LOPPISRACE  
på gårdar runt om i Molpe 

lördag 27.5 kl. 10-15
På Facebook finns evenemanget Loppis Race 
och där hittas så småningom en karta över 
vilka gårdar som är med och annan infor-
mation. Evenemangets adress: https://www.
facebook.com/events/119201388626635/ 
Finns det frågor så ta kontakt med Linda 
Backgren-Holm 050-5575178 eller Annika 
Svevar 050-5506390. Slå en pling eller hör av 
dig via Facebook. 

Arr｜ M｜｜｜｜ UF ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ 

Lö 27｜5  Säs｜ngö｜｜ning, Caris｜a ｜ch L｜ss Is M｜r｜
 

Lö 10｜6  Förs｜｜｜ardans, Högtryck ｜ch L｜st｜r
 

Fr 23｜6  Mids｜｜｜arvaka, San Marin｜ & Linda, Dansdax 
     ｜ch Th｜ S｜i｜｜v｜rs
  

Lö 22｜7  Högs｜｜｜ardans, Ni｜z｜ns ｜ch B｜n D｜v｜r
 

Lö 19｜8  S｜ns｜｜｜ardans, T｜｜｜ys ｜ch D｜nnis & Niss｜
 

Lö 16｜9  End ｜｜ S｜｜｜｜r, B｜n D｜v｜r ｜ch L｜st｜r

2017Vä｜k｜｜｜｜n ｜å
s｜｜｜ardans ti｜｜
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KORSNÄS
På gång i GÅRDSLOPPIS

på Lillmarsområdet 
och gårdarna runt omkring 

i Korsnäs kyrkby

lördagen den 20 maj kl. 10-14

Kom ut och fynda allt från 
antikviteter, samlarprylar, 

loppisgrejor, kläder, karagrejor, 
växter i olika former och olika 

matprodukter!

Välkomna!
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Kommunkansliets                
sommaröppethållning  

Kommunkansliet håller öppet vardagar 
kl. 8-15 under tiden 29.5.2017-27.8.2017.
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Våren är i antågande nu ska vi ut å resa.
Vi far med Strandlinjen till Ylivieska 18.5 med 
start i Harrström o byavis norrut.
Icke medlem kan även delta i resan.
Bindande anmälan senast 14.5 på tel 0400-
865799. Anmäl eventuell matallergi.

KOM MED PÅ SOMMARENS RESOR! 
18-19.6 Hangö, dagsföreställning av ”Okänd 
soldat” på Harsparskog Arena i kulturhistorisk 
miljö. Övernattning på Svartå slott, middag och 
guidning.

Upplev idyllen i Dalarna, Sverige 3-8.7. 
Vi har bokat 10 platser i samarbete med andra 
pensionärsföreningar och Ingves & Svanbäck.
Senare information ges om sommarteaterresa i 
juli och endagsresa i augusti.
Anmälan görs till Boris tel. 050-3137059 eller 
Gullvi tel. 050-4966120.
                KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

26.6–7.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs & Korsbäck på förmid-
dagen 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
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
Observera att anordnandet av lek och 
plask förutsätter att i får en till simlära-
re, därför fastställs klockslagen för lek 
& plask i ett senare skede. Följ med vår 
facebooksida för att få den senaste infor-
mationen om lek & plask.
Simlärare:  Benjamin Nedergård och Mag-
dalena Sigg
Lekledare: Adam Häggqvist och Hanna 
Enlund

Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2017
Simkurserna riktar sig till barn födda 2011 eller tidigare.

Avgifter
Lek och plask: 1 barn 15 euro, 2 barn 25 
euro.
Simkurs: 25 euro per barn för medlemmar 
och 30 euro per barn för icke medlemmar i 
Folkhälsan.
Avgiften för simmärken som barnen tar 
under simkursen ingår i avgiften för sim-
kursen, det tillkommer alltså ingen avgift 
för eventuella simmärken.
Transport till och från simkursen kostar 10 
euro.
Anmälan
Kom ihåg anmälan till sommarens simsko-
leverksamhet. Antalet deltagar-platser är 
begränsat.  Anmälan sker i första hand via 
internet på följande adress folkhalsan.fi/
korsnas Välj sedan i spalten till höger be-
roende på till vilken verksamhet du önskar 
anmäla ditt barn. Kom ihåg att meddela om 
eventuell transport i samband med anmä-
lan. Sista anmälningsdag är 31.5.
Avgiften ska vara betald innan simskolan 
inleds! Information om betalningen fås till 
den epost som du uppger vid anmälningen. 
Vid frågor gällande sommarens simkurs 
eller lek och plask  kontakta simombud 
Anette Bjurbäck  0503562823 eller  Eva 
Ramstedt 0505366281.
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Utställning i bibliotekets galleri
Min favoritbok, Korsnäs kby skolas elevers tips 
i form av tecknade självporträtt o favoritboken 

avbildad. 60 bidrag! Sista dag 12.5

Mångsidigt handarbete från Annika Westerbergs 
kurser i MI. Öppnas 15.5, till 13.6.

Greklandsafton
9.5 kl. 19 Greklandsafton i biblioteket med Paula 

Isaksen, som varit lärare på kurs i grekisk dans i MI 
in under våren. Paula är en drivande kraft i dans-

gruppen Meltemia i Vasa. 

Biblioteket stängt på Kristi himmelsfärd 25.5, 
normal öppethållning fredag 26.5 12-19

Utställningsvägg
Barnens Utställningsvägg: Korsnäs om 100 år i 

framtiden

Barn skriver om sina fantasier om framtiden, 
ledare författare Carita Nyström. Boken Korsnäs 

om 100 år, som skrevs av elever på 1990-talet finns 
med på utställningen. Intressant läsning! 

Evenemang på nätet
Meddela evenemang till biblioteket,så förs de in i 
Kulturösterbottens evenemangskalender på nätet. 
Evenemang som finns där 8.5 kommer med i tid-
ningarnas tryckta kalendrar. Webbsidan har över 

100 000 besök under sommaren!

Musikvecka i novembermörkret!
20 biljetter till Vinterklang på Wasa teater, onsdag 
22.11 kl. 19.00. Helen Sjöholm, Anna-Karin Hall-

garn, Maria Udd, Markus Lytts. Pris 45 €, boka 
gärna genast i biblioteket!

 
Skymning, gryning, fredag 24.11 Närpes, is eller 
simhallen.? Det stora finlandssvenska oratoriet, 

text Thomas Lundin, musik Thomas Enroth. Boka i 
biblioteket, tel 06-3479140 

Sommaröppethållning
Sommaröppethållning 1.6-31.8. Må, fre 22-19, ti-to 
12-15. Bokbussen kör ännu midsommarveckan. 

Taklax skolas hållplats faller bort efter skolavslut-
ningen. Bibliotekets tel 06-3479140

IDROTTSSKOLA
Sommarens idrottsskola (friidrott,fotboll m.m) 
arrangeras måndag-fredag 5-9.6. kl.10-12.00
på idrottsplanen i Korsnäs. Anmälningsavgift 10 
€/person. Egen matsäck medtages. 
Ledare: Roger Lindholm och hjälpledare.
Anmälan senast 30.5. till lindholm.roger@gmail.
com
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KNATTEFOTBOLL

Flickor och pojkar födda 2011 
och äldre är varmt välkomna till 
centralidrottsplanen i Korsnäs på 
fotbollsträningar i sommar.
Alla torsdagar under sommaren drar Robin 
Sandman skojiga fotbollsträningar med start 8.6 
kl. 18.30. Om ni funderar på något kan ni ringa 
0505443673 Matias.
ALLA VÄLKOMNA MED!
Arrangör:  Korsnäs FF
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Stor VÅRMARKNAD
Lördag 13.5 kl. 11 - 14

i Korsnäsgården
Nya recept på mathantverk delas ut!
Projektet Integrering via mathantverk                                

friterar smakprov under dagen.
Försäljningsplatser bokas på:                                                        

helena@mathantverk.fi eller 050-5910049

Mia Ahlholm - tomat, gurka, salladsblandningar, ekolo-
giskt örtte o örttillskott
Annika & Lotta - örtsalt, sylt, marmelad, drycker, godis
Avon Cosmetics - En överraskning väntar alla som 
besöker försäljningsbordet
Bleckplåtsföremål
Glada Knorren - griskött & korv
KHT - penséer
Julia Lindholm - mysli, småkakor, bakelser, bullar och 
kakor
Lindströms - rågbröd och pannstek
Niittytila/Änggård - växter och fruktträd
Norrbro gård - färskt och rökt lammkött
Polkuped - barncyklar och balanscyklarna från PUKY, 
terrängcyklar också från HEAD, hjälmar för både 
vuxna och barn
Tony Hällström & Kent Sandman Grönsaker 
- tomater, kryddor, sallat, jordgubbar samt 
tomat och paprikaplantor
Catharina Sandman - bröd och bakverk
Skarpuddens Knäcke - knäckebröd bakade 
på ekologiskt mjöl

bjuder på kaffe under dagen
Företagarcafé | KORSNÄS

Korsnäs 
Samfällighet
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Lördag 3.6 
Start från Korsnäs på eftermiddagen. Viking 
Grace avgår på kvällen från Åbo mot Stock-
holm. 
 
Söndag 4.6 - Måndag 5.6 
Besök på evenemanget Smaka på Stockholm 
alt. eget program i Stockholm.  
Logi i dubbelrum på Scandic Park, beläget 
invid Humlegården i stadsdelen 
Östermalm i centrala Stockholm.
Hemfärd med MS Amorella på måndag kväll 
från Stockholm 
 
Tisdag 6.6 
Bussresa hem till Korsnäs. 
 
Pris: 245 € / person (vid minimi 40 deltagare) 
Tillägg för enkelhytt- och rum: 105 € 
I priset ingår: 
- Bussresan i luftkonditionerad turistbuss 
- Båtresorna med Viking Line samt hyttplats i tvåbädds innerhytt tur/
retur 
- Logi i dubbelrum på Scandic Park (1 natt) 
-3 x frukost 

Anmäl deltagande senast 15.5 till helena@mathantverk.fi eller 050-
5910049. 
 
Arr. Mathantverk Korsnäs och Korsnäs kommun

SMAKA PÅ 
STOCKHOLM 
3-6.6.2017 
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IF FYREN INFORMERAR
Terrängcup
Onsdagar kl 19.00
26.4 Molpe skola, 3.5 Taklax uf, 10.5 
Harrström daghem, 17.5 Waterloo

Minivarvet
Minivarvet löps på idrottsplanen i 
Korsnäs tisdag 23.5 kl.19.00. På 
kvällen blir det även prisutdelning för 
årets terräng-cup.

Klubbtävlingar
Klubbtävlingar på idrottsplanen i 
sommar ordnas onsdagar kl.18.30
enligt följande datum: 7.6 - 14.6 - 21.6 
- 28.6 - 5.7 - 26.7 - 2.8 - 9.8 - 16.8- 23.8

Pappersinsamling måndag 5 juni 
IF Fyren ordnar sin årliga pappersinsamling mån-
dagen den 5 juni 2017. Insamlingen sker på samma 
sätt som tidigare år. Ni sätter pappersbuntarna vid 
vägkanten, så hämtar vi dem. Pappret kan också föras 
direkt till insamlingsplatsen, som finns vid sportpla-
nens parkeringsplats i Korsnäs.
Sätt ej papperet i plastpåsar eller papperslådor. Håll 
pappret inomhus eller täckt med t.ex. plast ifall det 
regnar och ta kontakt med någon av kontaktpersonerna 
ifall ni behöver hjälp.

Kontaktpersoner
Molpe  Henrik Backgren  050-5530 996
Korsbäck  Alef Ståhl 050-4959 874
Kyrkbyn  Jens Vägar  050-5644 389
Harrström & Mats Åbacka  0500-342 569
Helenelund  
Taklax  Tommy Vesterback 050-352 33 23

TACK PÅ FÖRHAND - IF FYREN

Emil Hansson - utställning 27.6.-6.8.
Vi tar ännu emot konst eller möbler målade av 
allmogemålaren Emil Hansson från Harrström. 
Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f. 
ordnar en utställning om allmogemålaren Emil 
Hanssons produktion. 
Ett femtontal personer 
har redan meddelat 
att de har tavlor och 
möbler av olika slag, 
som är målade av Emil, 
men fler får gärna ta 
kontakt med Anita 
Ismark.

Sommarteater
Premiär för sommarteatern ”På gamel Lidenju-
sas tid” 30.6.2017 kl. 18.00
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. Övningarna 
med skådespelande korsnäsbor i alla åldrar har 
kommit bra igång på gårdstunet vid museerna. 

Korsnäsveckans program i Prästgårdsmuséet
5.7. Musikunderhållning och diktläsning
Musikunderhållning och diktläsning i Prästgård-
smuseet.
9.7. Gammaldags gudstjänst 
Gammaldags gudstjänst med 1917 som tema 
anordnas söndagen den 9 juli 2017 kl. 11.00 på 
gårdstunet mellan Korsnäs prästgårdsmuseum 
och Korsnäs hembygdsmuseum. Om det är 
dåligt väder hålls gudstjänsten i Korsnäs kyrka. 

Hyr en stämningsfull lokal
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stämnings-
full 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 

Styrelsen 

Sommaraktiviteter 2017
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Vilja och handlingskraft

KORSNÄS 4 H 

Gilla oss på

www.korsnas.fs4h.fi

Morsdagstårtor lördagen den 13.5 
Molpe skola kl. 10.00
Korsnäs skola kl. 12.00
Taklax skola kl. 14.00
Kom med och gör tårta till Morsdag, som är den 14.5. Ta med bricka eller fat för trans-

porten hem. Anmäl senast 10.5 till Petra på: petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838. 
Deltagaravgift 10 € som betalas på plats.

Kaninläger 15-16.6 kl. 10.00-16.00
Välkommen på sommarens ”skuttigaste” läger, där vi träffas under två dagar och foku-

serar på allt om kaniner. Du tar med din egen kanin, med transportbur, sele, koppel och 
mat som den är van vid. Vi är på Nina Norrbacks gård på Lolaxvägen 223 i Petalax där det 
även finns många andra hobbydjur. Vi har lunch och mellanmål inräknat i priset på 85€. 
Ta på kläder efter väder, och som tips kan vara bra att ha med gummistövlar. Uppge även 
om du har allergier eller övriga önskemål. 

Anmälan önskar vi få senast 9 juni - vi sänder då inbetalningskort via e-post. 

Anmäl till Petra på: petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838. I samarbete med 
Malax-Petalax-Bergö 4H.

Hygienpasstesttillfälle
Onsdagen den 10 maj kl. 18.00 i Ses-

sionssalen i Kommungården i Korsnäs. 
Pris: 25 €

Viktig information:
Testet börjar klockan 18. Vänligen var på 

plats senast 10 minuter innan. Observera 
att ID bör uppvisas vid testtillfället.  

Deltagarna studerar på egen hand in 
material som ligger till grund för testet. 
Materialet behandlar hygienkompetensteori 
och hur man omsätter den teoretiska kun-
skapen i praktiken. Litteratur inför testet 
finns tillgänglig på Eviras hemsidor. Delta-
garna uppmuntras även att göra övnings-
test på deras hemsida.

Testet består av 40 sant/falskt-påstå-
enden (för godkänt krävs minst 34 rätt). 
Max.tid för testet är 45 minuter. Vid behov 
ingår en omtagning av testet samma kväll. 
Hygienpasset erhålls cirka tre veckor efter 
avklarat test

Anmälning senast 8.5 till Petra Sundholm 
på petra@sou.fi eller 045-8764838.

P
å
 g

å
n

g
 i K

o
r
s
n

ä
s
 - 4

H



24

KORSNÄSNytt
M

o
t
io

n
s
k
a
m

p
a
n

j K
L

IP
P

 U
T

 O
C

H
 L

Ä
M

N
A

 IN
 H

E
L

A
 S

ID
A

N
 F

Ö
R

 A
T

T
 D

E
LTA

 I K
A

M
P

A
N

JE
N

 O
C

H
 LO

T
T

E
R

IE
T

Motionskampanj i Korsnäs 8.5 - 11.6.2017
Motionera minst 30 min. på valfritt sätt. Du kan t.ex. promenera med eller utan stavar, cykla, dansa. Rör på 
dig så att du blir varm och litet andfådd. Det viktigaste är dock att Du motionerat. Du får en poäng/30 min 
och högst en poäng/dag. Skriv ett kryss i prestationskortet varje dag du motionerat.

Vem får pris?
20 poäng är det som behövs för att få delta i utlottningen av pris. Huvudvinsten är en cykel och dessutom 
utlottas många andra fina pris. Den bästa vinsten kan alla få, dvs en bättre hälsa.
Kom ihåg att fylla i namn, by, telefon nr och den sammanlagda poängsumman för varje familjemedlem. 
Prestationskortet inlämnas till kommunkansliet i Korsnäs eller per epost till lindholm.roger@gmail.com 
senast 20.6.2017.

DATUM Familjemedlem 1 Familjemedlem 2 Familjemedlem 3 Familjemedlem 4
NAMN
BY
TELNR

8.5.2017
9.5.2017

10.5.2017
11.5.2017
12.5.2017
13.5.2017
14.5.2017
15.5.2017
16.5.2017
17.5.2017
18.5.2017
19.5.2017
20.5.2017
21.5.2017
22.5.2017
23.5.2017
24.5.2017
25.5.2017
26.5.2017
27.5.2017
28.5.2017
29.5.2017
30.5.2017
31.5.2017
1.6.2017
2.6.2017
3.6.2017
4.6.2017
5.6.2017
6.6.2017
7.6.2017
8.6.2017
9.6.2017

10.6.2017
11.6.2017
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Lediga platserSammanträden

Korsnäs Ungdoms- och Byaförening r.f 

håller Årsmöte 
söndag 21.5 kl. 14.00 på Korsnäsgården. 
Kom gärna med som ny styrelsemedlem eller 
som medlem i den Aktiva Gruppen (hjälpande 
händer vid evenemang som föreningen ordnar). 
Servering ordnas. 
Varmt Välkomna ung som gammal! 
 
Tack på förhand!

 

 

 

Taklax Ungdomsförening r.f.  

Årsmöte söndag 21.5.2017 kl. 14.00 i 

föreningens lokal. Stadgeenliga ärenden. 

Välkomna! 

Styrelsen 

Molpe sMartharuta
Molpe Marthaförening har föryngrat sej och är nu en livskraftig förening med både äldre och yngre 
medlemmar. Vill du också bli en stolt Martha, så är det bara att ta kontakt och komma med.

• Marthaföreningen hyr ut sin mat- och kaffeservis 
samt ett partytält för 40 personer till olika till-
ställningar. Ta kontakt med Linda Backgren-Holm 
050 5575178 för bokning och mera info. 

Uthyrning

• Har du gäster eller släktingar på kommande 
och behöver övernattning? I Marthagården 
finns möjlighet till sovplatser för 5 personer i 
gemensamt utrymme. I huset finns wc, dusch 
och kök med kylskåp och kokmöjligheter.  Ta 
kontakt med Nina Hollsten 050 5932212 för 
bokning och mera info. 
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K-Ceramics 
Norrbyvägen 33 Korsnäs

Handgjord keramik ”made in Korsnäs”

öppet Torsdagar 18-20 

eller enligt överenskommelse 

tel 045 1582531

Välkomna in och titta!

Ödmjukt tackar jag 
Alla som röstat på mig 
i kommunalvalet ! 
 
Roger Bergström

STORT TACK
för ett utmärkt valdeltagande 
på 78,1 % och 1295 röster till 

SFP i Korsnäs!

Tack för valet!
Vi som ställde upp för SDP i kommunalvalet i 
Korsnäs, Pontus Westmalm och Stina Österbro, vill 
passa på att tacka våra väljare. Även om det inte 
denna gång räckte hela vägen är vi väldigt tack-
samma för det understöd vi fick. Håll förresten ett 
öga öppet så kanske ni ser mer av oss sen!

Morsdagsbuffe

Salladsbord med fisk och soppa
* * * * *

Långbakad oxfile och Fylld lax
Whiskey pepparsås och gräddsås

Baconlindad potatisbakelse, Ugnsklyft
* * * * *

Vitchoko pannacotta med apelsinkompott
After Eight kaka med grädde

Dukning kl 11.30 och 14.00

Kristihimmelsfärd

och midsommar stängt.Öppet under herrarnas

HOCKEY VM-match
er.

Öppethållningstider
f.r.om 26.5

Måndag – Tisdag 8 – 15
Onsdag – Fredag 8 – 20

Lördag 12 – 20
Söndag 12 – 20

OBS! Många
evenemang i sommar!

Restaurang

Stenbrytaren
www.stenbrytaren.fi

06/364 1152
Korsnäs
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Köttdag 20.9.2013
på Molpeboden

Beställ kött till frysen 
inför vintern

     1/2 gris    5,99 €/kg

Beställningar bör göras 
senast 13.9.2013
tel: 06-3476602

(Björkens konsulent på plats 
från kl. 10)

Molpeboden
mail: molpeboden@netikka.fi

Kolebackvägen 2 66210 Molpe
M-Nybo’s
Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106
må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö  8.30-13

Strand-Mölle

Sjövägen 271, Molpe Tfn: 06-3476 754
info@strand-molle.fi www.strand-molle.fi
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MORSDAGSMENY 14.5
Stående salladsbord 

Stekt lax med gräslöks-vitvinsås 
eller 

Entrecôte med citronsmör 
& 

Minipavlova med rabarber och jordgubbar 
 

27 € 
Boka gärna bord. 

 
Se vår nya hemsida www.strand-molle.fi 

Vi har även ny a la cartelista 
 

Öppettider: 
22.5-4.6 

må-to 9-20 
fre 9-22 
lö 10-22 
sö 12-20 

 
Fr.o.m. 5.6 öppet varje dag till kl 22

MATBITEN 
Strandvägen 4327 , Korsnäs  

Tfn 040-678 6169 

Morsdagslunch på MatBiten
Två dukningar -  kl. 12 och kl. 14
• salladsbuffé 
• pepparbiff med  klyftpotatis eller  
• lax med vitvinssås och citronmos
• efterrätt : chokladtartelett med vit-

chokladmousse och jordgubbar.

Pris: 30,-
Begr. antal platser 
Ring och boka senast 10.5
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Sommarblommor 
i stora krukor och amplar  

direkt från växthus. 
 

Öppet  
söndagar kl. 16-20  

fr.o.m. 21.5 till 18.6. samt 
måndag 19.6 och tisdag 20.6.  

 
 

Kenneth Enlund 
Helenelundvägen 40 

Helenelund 
Tel: 0400-293929 

 
 

Fina Penséer 
o. Violer 0,60 €/st 

Morsdagsblommor
Sommarblommor 

hela sommaren 

Välkommen! 

Anne Häggdahl, Molpe
tel 0440-628 866

    

 Tomatbutiken
är nu öppen

Olika sorters tomater, kryddväxter, sallats.

Senare kommer även jordgubbar, paprikor, 
chili och andra grönsaker att finnas till 

försäljning.

Nytt för i år är att våra produkter kommer 
att finnas till försäljning vid Matbiten.

Välkomna in och handla färskt,    
direkt av odlarna!

       Kent Sandman Tel. 0505923421

Tony Hällström Tel. 0458893276 

Taklaxvägen 313

Cb Clean Erbjuder!!
TVÄTT 20€

TVÄTT VAXNING STÄDNING 60€ 

NU SOMMARDÄCK FÖRMÅNLIGT!!

AFFÄREN ÖPPNAT!! 

VAX TVÄTTSHAMPO CARTEC 
PRODUKTER FÖR ER BIL!!

Cb Clean
Silverbergsvägen 23

66200 Korsnäs

Öppet må-fre 8-17 tel.0466610081
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Trädgårdsmylla 
Kalkad och gödslad 
4 x 40L    

Trädgårdsmylla 

Svart 

3 x 55L  

10 € 

12 € 

Tryckimpregnerat virke 

28x95 
28x120 
48x98 
48x123 
48x148 

VÄLKOMMEN på 

VÅRMARKNAD 
fredag 12 maj kl. 9 - 16 

vid Ostrocenter i Korsnäs 

Representanter inom 
bygg och inredning på plats 

Specialerbjudanden under dagen 

GASGRILL 12220 

Dräneringsrör, 
trummrör och 
tillbehör i lager 

KAMPANJPRIS 
i kraft till 14 maj 

199 € 
(269 €) 

Korsnäs Blomster 
o Begravningstjänst
Kyrkobyvägen 59
Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

Till mor
Buketter    Krukväxter    Presenter

Miniros
3 st  15,50 €
1 st 6,40 €/st

ÖPPET   LÖ 13.5 kl. 9-14
       SÖ 14.5 kl. 11-13
Övriga tider självbetjäning
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KORSNÄS
MÅ-LÖ/MA-LA 7-21  
SÖ/SU 10-21
Tel./Puh. 020 780 8180
Industrivägen 3, 66200 Korsnäs

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

Marli
Vital saft/
Vital mehut
1 l

Rainbow
Baguette med örtsmör/
Yrttivoipatonki
350 g (2,83/kg)
1 st./hushåll,1 kpl/talous

Meiltä AGA-kaasuja - myös moottorikaasua
AGA gas hos oss - även motorgas

099

I kraft fre-sö 5-7.5.2017/Voimassa pe-su 5.-7.5.2017

Leksands
Rutbit knäckebröd/
Ruutupala näkkileipä
400 g (6,23/kg)

249
Ingman
Vaniljgräddglass/
Vaniljakermajäätelö
1 l

139

159

Nu även runda 
smörgåstårtbottnar / 

Nyt myös pyöreitä 
voileipäkakkupohjia

NÄRPES BRÖD
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”Nära havet vill jag bo”

Naturskönt 
och familjärt
Det nya bostadsområ-
det Starören erbjuder ett 
naturskönt och stillsamt 
boende i Korsnäs. Områ-
det är planerat och tryggt 
och alla som bor här har 
tillgång till simstrand, båt-
hamn och kringliggande 
grönområden. 
Starören är ett delvis be-
byggt område. Några hus 
är färdigställda, medan 
andra är under arbete. De 
flesta tomter väntar ännu 
på sin rätta köpare. 

         Vi har bott på Starören redan några 
år. På sommaren är det toppen när man 
kan simma och bada och njuta av båt- 
livet så här nära. Vi hör måsarna och  
havet från sovrummet och njuter av 
fina solnedgångar. 

– Pernilla Sandman

Bygg dina 
drömmars hus 
på Starören

Vill du veta mera?
Jan-Erik Ravals förevisar och berättar mera om tomterna.  Tel. 040-525 9556 • jeravals@gmail.com

Tomterna säljs av Henry Backlund, Moiki Invest Ab Oy 

staroren.fi
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Menneellä viikolla minulla oli suuri kunnia saada 
yhdessä vanhustenhuollon johtajan Johanna Björkmanin 
kanssa onnitella vanhinta asukastamme ja ensimmäistä 
asukasta, joka saavuttaa kunnioittavan iän 100 vuotta 
tänä vuonna, Suomen juhlavuonna. Anna Hall kutsui 
100-vuotisjuhliin seurakuntakodissa perjantaina 21. 
huhtikuuta ja mieliala oli huipussaan. On ilahduttavaa 
todeta, että meillä on niin pirteitä ja vireitä satavuotiaita 
kunnassa. 

Päivän kunniaksi olivat myös tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö ja hänen vaimonsa Jenni Haukio lähettä-
neet onnittelukortin hänelle. Odotan jännityksellä hetkeä, 
jolloin saan onnitella kaksi muuta satavuotiasta tänä 
vuonna, aika ihmeellistä, että meillä on kolme satavuo-
tiasta Korsnäsissa. Sadan elinvuoden aikana on moni 
kohtalo ja tapahtuma kulkenut ohi. Tapahtumia maail-
malla ja tapahtumia Korsnäsissa, sekä hyviä että vähem-
män hyviä. 

Onnistunut yhteiskuntarakennelma 
Maassamme sata vuotta jatkunut yhteiskuntaraken-

nelma on ilmiömäisen hyvä ja voisi toimia kouluesi-
merkkinä monelle muulle maalle. Yritykset luovat työtä 
ja toimeentuloa maan asukkaille, jotka osaltaan voivat 
rakentaa omaa elämäänsä ja kohtaloaan sen mukaisesti. 
En uskalla arvioida miten paljon hyvinvointimme on 
lisääntynyt näiden sadan vuoden aikana mutta uskomat-
tomia menestyksiä maallamme on ollut monella rinta-

malla. Mainittakoon koulutus, keksinnöt, maatalous 
ja teknologia. Paljon hyvää on luotu yhdessä, 

toinen maailmansota oli nujertaa kansamme 
mutta puolustauduttiin ja jatkettiin sodan 
päättymisen jälkeen kansakuntamme 
edelleen rakentamista. Sukupolvelleni, 
joka on syntynyt kansakuntamme ”puo-
liajalla”, sotavuodet voivat kuulua men-

neisyyteen ja tämän päivän murheet 
ovat ihan toisenlaisia. Voin kuiten-

kin todeta, että on hyvä rakentaa 
yhteiskunta rauhan ja yhteis-

ymmärryksen varaan. Kaksi 
sotamme ovat monella 

tavalla leimanneet kan-
sakuntaamme, yhteis-
kuntaa ei rakenneta 
olemalla toisiaan vas-
taan, maata rakennet-

tiin yhdessä ja siten, että 
kaikki olivat mukana.

Yhdessä on myös osoitus siitä, miten rakennamme 
Korsnäsia tulevaisuudessa. Tarvitsemme arvostusta siitä, 
että meillä kaikilla voi olla eri käsitys eri asioista mutta 
meitä kaikkia tarvitaan, että rakennelmasta tulisi hyvä. 
Kunnallamme on monta haastetta edessään ja tehtäviä 
riittää kaikille. Yhdessä on myös valtioneuvoston valit-
sema teema juhlavuodellemme.

Kunnallisvaalit
Meillä on ollut erittäin hyvät kunnallisvaalit kunnassa, 

osanotto oli korkea. Yhdessä vaiheessa vaikutti siltä, 
että mielenkiinto olla mukana vaikuttamassa kotikunnan 
asioihin valtuustossa oli heikko ja kunta ylitti jopa uutis-
kynnyksen otsikoilla, ettemme tarvitse kunnallisvaaleja 
lainkaan. Mutta otsikot osoittautuivat liian pessimisti-
siksi. Meillä oli hyvä kolmen eri puolueen lähtökohta 
kun oli aika antaa äänensä ja väestö kävi vaaliuurnilla. 
Yhdessä olemme nyt kertoneet ketkä ovat mukana val-
tuustossa ja saamme onnitela vastavalittuja ja toivottaa 
heille työn iloa luottamustehtävissään. 

Veteraanipäivää 27. huhtikuuta vietettiin Korsnäsgår-
denissa, yhdessä! Sukupolvi, joka taisteli maamme puo-
lesta, on kaiken huomion arvoinen etenkin kansallisena 
veteraanipäivänä. He tietävät miten tärkeätä on huolehtia 
toisistaan, vahtia toisen selkää eikä jättää kaveria pulaan. 
Tämän päivän yhteiskuntailmapiiri on monella tavalla 
kova ja tunteeton, ilmapiiri, joka on kääntynyt huo-
nompaan suuntaan kansakunnasamme. Uskomme ehkä 
helposti, että se mitä joku toinen tekee, on meiltä pois, 
meidän tulisi sen sijaan ajatella, että yhdessä pääsemme 
eteenpäin kehityksen tiellä ja silloin ehkä nopeammin 
voidaan toteuttaa minun sydäntäni lähellä olevat asiat. 

Suomi 100 - Korsnäs 130
Toivon, että kaikki kesällä yhdessä voivat kokoontua 

ja juhlia Suomi 100 – Korsnäs 130. Järjestämme juhlat 
jalkapallokentällä lauantaina 1. heinäkuuta ja teema on 
Yhdessä. Olemme lähettäneet kutsun ystävyyskuntiimme 
ja toivomme, että heidän ohjelmiinsa sopii vierailla 
meillä kyseisenä viikonloppuna. Haluamme täyttää jalka-
pallokentän yhdistyksillä ja toiminnalla samanaikaisesti 
kun saamme tutustua ohjelmaan, joka antaa katsahduksen 
Korsnäsiin ja Suomeen sadan vuoden aikana vähintään! 

Lämpöiset kevätterveiset!
Christina Båssar, kunnanjohtaja

Suomi 100 vuotta
Tänä vuonna kansakuntamme viettää itsenäisyytensä 100 vuotta. Juhlavuoden aikana jär-
jestetään erilaisia tapahtumia eri puolilla maata ja myös täällä Korsnäsissa järjestämme 
kesällä pääjuhlan. 
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Rkp otti kaikki paikat     
kunnallisvaaleissa 2017

Rkp onnistui saamaan kaikki mandaatit uudessa 
valtuustossa, joka aloittaa toimintansa 1.6.2017. 
Muut puolueet; Sdp ja KD, eivät onnistuneet saa-
maan edustajansa valtuuston 21 paikalle. 

Rkp keräsi yhteensä 1296 ääntä. Tullakseen valituksi 
Rkp:n listalta tarvittiin 27 henkilökohtaista ääntä. Sdp:n 
kaksi ehdokasta keräsi 40 ääntä ja KD:n ainoa ehdokas 
keräsi 32 ääntä. 

Vuoden ääniharava oli Anna-Lena Kronqvist kirkon-
kylästä 103 äänellä. Toiseksi eniten ääniä meni toiselle 
naiselle, Johanna Juthborgille Harrströmistä. Tosiasia 
on, että enemmistö valtuustoon valituista ovat naisia, 11 
yhteensä 21 jäsenestä.

Korsnäsin kirkonkylä eteni vaaleissa ja sai kuusi edus-
tajaa (viisi edustajaa 2012). Taklax sai myös yhden 
lisäedustajan ja sieltä on nyt neljä valittua verrattuna 
kolmeen aikaisemmin. Moikipäässä edustajat vähenivät 
seitsemästä kuuteen ja Korsbäckissa kahdesta yhteen. 
Harrström säilytti neljä mandaattinsa. 

Osanotto vaaleihin oli korkea Korsnäsissa. 78,1 % 
äänioikeutetuista äänesti, lisäystä 3,3 prosenttiyksikköä 
edellisvaaleista. Moikipäässä oli ahkerimmat äänestäjät, 
84,1 %. Harrström sijoittui toiseksi, 79,8%. Kirkonky-
lässä äänesti 75,4 % ja Taklaxissa 74,8 %. Korsbäck ei 
ole enää oma äänestysalue.

Ystävyyskuntakutsu
Korsnäsin kunta juhlii 130 vuottaan yhteisellä 

syntymäpäivägaalalla kunnalle ja Suomelle, joka 
myös juhlii 100 vuottaan tänä vuonna. 

Juhlat pidetään 1. heinäkuuta 2017 ja sopivasti voidaan 
saman viikonlopun aikana järjestää ohjelmaa perjantaista 
sunnuntaihin ystävyyskuntavieraillemme mikäli voivat 
osallistua juhliin.

Kunnanhallitus päätti 10.4.2017 kutsua ystävyyskun-
nat Borgholm Ruotsissa ja Snåsa Norjassa juhlaan Suomi 
100 – Korsnäs 130. Ystävyyskuntaohjelma laaditaan 
koko viikonloppua varten perjantaista 30.6 – sunnuntai-
hin 2.7.2017.

Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaajan toimi (50 %) julistettiin haet-

tavaksi 11.2.2017. Jätettiin 15 hakemusta toimeen 
ja viisi henkilöä kutsuttiin haastatteluun. Haastat-
telut suoritti sosiaalipäällikkö ja vanhustenhuol-
lon ohjaaja, vaihtoehtoisesti vanhustenhuollon 
ohjaaja ja kotipalveluohjaaja.

Hoito- ja hoivalautakunta palkkasi 21.3.2017 sosionomi 
AMK Lena-Maria Tuuren sosiaaliohjaajaksi ( 50 %) 
2.5.2017 lähtien toistaiseksi. Toimi tarkoittaa pääasialli-
sesti päivätyötä mutta myös iltatyö voi tulla kysymykseen 
ja 4 kuukauden koeaikaa sovelletaan.

Kesäharjoittelijat
Kesäharjoittelijoiksi valittiin Naw Ka Bru Htoo 

lasten päivähoidossa Sara Hägglund vanhusten-
hoidossa. 

Kiitämme kaikkia osoitetusta mielenkiinnosta! 

Birgitta Blomqvist Johanna Björkman
Lastenhuollon ohjaaja Vanhustenhuollon ohjaaja

Uusi jäsen VASEKin hallituk-
sessa

Korsnäsin kunnan hallituksen jäsen Måns 
Holming on ilmoittanut, ettei halua jatkaa VASE-
Kin hallituksessa tulevan toimikauden aikana. 
Korsnäsin kunnan edustajat VASEKin yhtiöko-
kouksessa ovat estyneitä osallistumaan ja uusi 
yhtiökokousedustaja valitaan.

Kunnallisvaalien jälkeen uudet luottamusjäsenet ratkai-
sevat uuden toimikauden edustuksen.

Kunnanhallitus valitsi 30.3.2017 kunnanjohtaja Chris-
tina Båssarin yhtiökokousedustajaksi sekä kunnan hal-
litusjäseneksi VASEKin hallitukseen vuodeksi. Hänen 
sijaisekseen hallitus valitsi Göran Östbergin.

KORSNÄSINUutiset
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Avustus hygieniakoulua 
varten

Korsnäsin 4 H on anonut 600 euron tukea hoi-
taakseen ”Hygieniakoulun” nuorille Korsnäsissa 
kevään aikana. Koulutuksen tarkoituksena on 
valmistella nuoria, jotka hakevat ovat menossa 
kesätöihin. 

Hygieniakoulu toteutetaan kahtena kurssitapahtumana 
ja se päätetään hygieniapassitenttiin. Korsnäs 4 H toteut-
taa kurssitilaisuudet yhteistyössä toiminnanjohtaja Mia 
Gullin kanssa Maalahden-Petolahden-Bergön 4 H:sta. 
Hän toimii kurssin vetäjänä, koska hän on toteuttanut 
myös vastaavan kurssin Maalahdessa hyvin tuloksin.

Kunnanhallitus myönsi 30.3.2017 Korsnäs 4H:lle 600 
euroa avustusta ”Hygieniakoulun” toteuttamista varten 
nuorille Korsnäsissa.

On vielä epäselvää moniko oppilas, joka  on osallis-
tunut valmistavaan opetukseen, on edelleen kunnassa 
elokuussa ja siis aloittaa tavanomaisessa luokassa. Oppi-
laiden lukumäärä, jotka puhuvat muuta äidinkieltä kuin 
ruotsi, tulee olemaan noin 25 % Korsnäsin kirkonkylän 
koulussa. Tämä tarkoittaa, että tuntimäärää on lisättävä.

SÖFUKin perussopimuksen 
uusiminen

Uuden kuntalain johdosta Svenska Österbottens 
förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) kun-
tayhtymän on uusittava perussopimuksensa ja 
siihen liittyvää hallintosääntöä.

Suuri muutos uudessa perussopimuksessa on, että joh-
tokunnat lakkautetaan ja jatkossa kuntayhtymällä on: 
kuntayhtymäkokous, kuntayhtymähallitus sekä tarkas-
tuslautakunta.

Kuntayhtymähallituksen alaisina toimivat sitten kult-
tuurijaosto, konserniohjausjaosto, sisäinen tarkastus sekä 
henkilöstöjaosto. Uuden kuntalain mukaan kunnan edus-
tajat kuntayhtymäkokouksiin nimetään erikseen jokaista 
kokousta varten, joten menettely muuttuu jonkin verran. 
Sitä vastoin kunnan edustajien määrä kokoukseen ei 
muutu.

Koulu Oppilaat Esikoulu Tuntien lukumäärä
vk 1-6 oppilaat (vk1-6+esik.+tuki+muut teht.)

Kyrkby skola 61 12 116 h + 20 h + 6 h + 2 h
Molpe skola 35 7 86 h + 20 h + 6 h + 2 h
Taklax skola 20 10 60 h + 20 h + 4 h + 2 h
Yhteensä 116 29 262 h + 60 h + 16 h + 6 h

Lukuvuoden 2017-2018 
opetustunnit

Kuluvan lukuvuoden 2016-2017 aikana koulu-
jen tuntimäärät ovat olleet seuraavat:

Lautakunnan käyttämän tuntijakomallin mukaan luku-
vuoden 2017-2018 tunnit jakautuvat seuraavasti:

Koulu Oppilaat Esikoulu Tuntien lukumäärä
vk 1-6 oppilaat (vk1-6+esik.+tuki+muut teht.)

Kyrkby skola 66 7 126 h + 20 h + 6 h + 2 h
Molpe skola 39 10 91 h + 20 h + 6 h + 2 h
Taklax skola 24 9 61 h + 20 h + 4 h + 2 h
Yhteensä 129 26 278 h + 60 h + 16 h + 6 h

Sivistyslautakunta anoo 13 000 euroa lisäbudjettiin 
lisääntyvää tuntimäärää varten.

Kunnanhallitus ehdotti 10.4.2017 valtuustolle, että 
sivistyslautakunnalle myönnetään 13.000 euron lisämää-
räraha lisääntyvää tuntimäärää varten kunnan kouluissa 
lukuvuonna 2017-2018.

Ylimääräinen lomapäivä 
Moikipään ja Taklaxin koulun rehtori on 

anonut päivän vaihtoa mitä tulee luku- ja loma-
aikoihin. Koulut aikovat osallistua Skolmusik 
2017 tapahtumaan, joka ajoittuu lauantaihin 
6.5.2017, ja haluaa pitää lomapäivän perjantaina 
26.5.2017.

Sivistyslautakunta hyväksyi 22.3.2017, että lauantai 
6.5.2017 on koulupäivä Moikipään koulussa ja Taklaxin 
koulussa ja perjantai 26.5.2017 on sen sijaan lomapäivä.
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Pakolaisten vastaanottokes- 
kuksen ja kuntapaikkojen 
perustaminen

ELY-keskus on sähköpostitse lähettänyt 
kysymyksen pakolaisten vastaanottamisesta 
vuonna 2017. Suunnitelmien mukaan ryhmä syy-
rialaisia pakolaisia saapuu maahan elokuussa 
2017. Mikäli kunta on kiinnostunut pakolaisten 
vastaanottamisesta vuonna 2017, tästä on ilmoi-
tettava ELY-keskukselle.

Ottaen huomioon, että moni vielä odottaa oleskelulupa-
vastausta Korsnäsin pakolaisvastaanotolla sekä, että suuri 
osa oleskeluluvan saaneista ovat hakeutuneet muille paik-
kakunnille, pakolaisten vastaanotto aktualisoituu jälleen.

Entisen Korsnäsin kurssikeskuksen oppilasasuntolat 
vapautuvat, koska Punainen Risti lopettaa turvapaikka-
vastaanottonsa.

Hoito- ja hoivalautakunta päätti 21.3.2017 aloittaa 
valmistelut noin 20 henkilön pakolaisvastaanoton aloit-
tamiseksi valtuuston aikaisemmin tehtyjen päätösten 
mukaisesti. Hoito- ja hoivalautakunta toivoo, että ensikä-
dessä annetaan kuntapaikka lapsiperheille ja henkilöille, 
jotka aikaisemmin ovat asuneet maaseudulla. Tämä toi-
veella, että pakolaiset viihtyvät Korsnäsissa myös pit-
källä tähtäimellä.

Sosiaalipäällikölle annettiin tehtäväksi palkata pako-
laiskoordinaattori. Pakolaisten vastaanottamisen valmis-
telut aloitetaan.

Aluekehitysjärjestelmää, josta työ- ja elinkeinoministeriö 
vastaa, kehitetään järjestelmäksi, joka perustuu kump-
panuuteen sekä valtiovallan ja maakuntien välisiin sopi-
muksiin.

2) Kasvupalvelu-uudistus on osaltaan yhteydessä 
kilpailukyvyn vahvistamisen kärkihankkeeseen prio-
risoidulla alueella Työllistäminen ja kilpailukyky. Kär-
kihankkeessa on vahvistettu toimenpiteet yrittämisen 
edistämiselle. ELY-keskusten sekä työ- ja elinkeinotoi-
mistojen työvoima- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvu-
palveluihin. Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy, koska 
järjestäminen ja kasvupalvelusten tuottaminen erotetaan 
toisistaan sekä päästämällä tuotantoon liittyvät tehtävät 
markkinoille. 

Nykyisin voimassa olevia aluekehitystä ja kasvupalve-
luja koskevia lakeja korjataan siten, että vastaavat uutta 
aikaansaannosmallia ja uutta hallintojärjestelmää. Nor-
meja lakkautetaan ja asetuksia tarkistetaan siten, että 
mahdollistavat kestävän kehityksen parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

Kunnan lausunto
Uudistus sisältää monta tärkeätä kysymyksenasettelua 

ja se on perusteltua viitaten maakuntauudistuksen toteut-
tamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. 

Korsnäsin kunta katsoo kuitenkin, että on tärkeätä 
uudistuksen toteuttamisessa turvata seuraavat asiat: 

koska uudistus rakentuu voimakkaasti markkinameka-
nismeihin ja markkinavoimiin on syytä kyseenalaistaa 
ovatko markkinat tarpeeksi voimakkaat toimittamaan 
tuottajia, jotka toimivat yhtenäisin perustein maaseudulla 
sekä kahdella kielellä, ruotsiksi ja suomeksi. Maaseu-
tuasukkaiden oikeus palveluihin on taattava. Oikeus pal-
veluihin molemmilla kansalaiskielillä on taattava. 

Kunta haluaa myös huomauttaa, että kasvupalveluissa, 
palveluissa maatalousyrittäjille, puutarhaviljelijöille ja 
turkistarhaajille, on erittäin tärkeätä, että maakunnan eri-
tyispiirteet huomioidaan. Maakuntien lähtökohdat tulevat 
olemaan hyvin erilaiset.

Pohjanmaan erityispiirteitä on huomioitava kasvupal-
velusten toteuttamisessa: Pohjanmaan tapauksessa on 
alleviivattava työvoimaperäinen maahanmuutto, inte-
graatio, erityiselinkeinojen keskittäminen sekä voimak-
kaasti vientiin suuntautunut elinkeinoelämä, jolla on 
omat tarpeensa voidakseen edistää saatavuutta, infra-
struktuuria ja logistiikkaa 

Lausunto aluekehityksestä 
ja kasvupalveluista

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa 
hallituksen esitysluonnoksesta laiksi aluekehityk-
sestä ja kasvupalveluista. Lakiehdotuksen perus-
telut eivät ole vielä kaikilta osin valmiit ja sitä 
täydennetään lähetemenettelyn jälkeen.

Aluekehitysjärjestelmän ja kasvupalvelusten uudistus 
koskee työ- ja elinkeinoministeriön hallintoalaa suuressa 
määrin ja kaikilla hallintotasoilla. Kokonaisuudella on 
yhteys pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan kah-
della tavalla:

1) Alueuudistusjärjestelmällä on suora yhteys maakun-
tauudistukseen, jonka kautta koko alueuudistusjärjes-
telmä muuttuu. Esitys tähtää kestävän taloudellisen 
kehityksen edistämiseen, aluekehittämiseen sekä työlli-
syyteen, työsuhteisiin sekä yritysten toimintaedellytyksiin 
valtiovallan ja maakuntien järjestämiin toimenpiteisiin. 
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Offentligt meddelande - Julkinen tiedote
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

Kuulutus
KORSNÄSIN KUNTA - KUNNALLISVAALIT 9.4.2017

Korsnäsin kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa on valittu seuraavat
21 valtuutettua Korsnäsin kunnanvaltuustoon toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021.

Kunnanvaltuusto Puolue Äänimäärä Vertausluku

1 Kronqvist Anna-Lena Dipl.ekon. RKP 103 1296,000 1
2 Juthborg Johanna Minneskoordinator RKP 86 648,000 2
3 Bjurbäck Jens Jordbrukare, företagare RKP 83 432,000 3
4 Backholm Roger Jordbrukare RKP 82 324,000 4
5 Ribacka Camilla FD, lektor RKP 75 259,200 5
6 Bergström Roger Pens.bankdirektör RKP 75 216,000 6
7 Nordmyr Marcus Företagare RKP 56 185,143 7
8 Granlund Emma Företagare RKP 56 162,000 8
9 Häggdahl Mikael Pälsdjursfarmare RKP 54 144,000 9

10 Holm-Rosbäck Johan Specialfordonsförare RKP 52 129,600 10
11 Mitts-Björkblom Sofia Utbildare RKP 50 117,818 11
12 Björkqvist Niclas Chaufför RKP 50 108,000 12
13 Bernas Sven-Erik Pensionär RKP 46 99,692 13
14 Gullblom Mona HR-assistent, studerande RKP 45 92,571 14
15 Eklund Rosita Postutdelare RKP 41 86,400 15
16 Holmkvist Katarina Sjukskötare RKP 40 81,000 16
17 Hodzic Mirza Företagare RKP 37 76,235 17
18 Sandholm Angelica Mentalvårdare RKP 36 72,000 18
19 Kronholm Nina Studerande RKP 36 68,211 19
20 Wester Håkan Pälsdjursfarmare RKP 34 64,800 20
21 Wester-Bergman Katarina Kanslist RKP 27 61,714 21

Varavaltuutetut

1 Sebbas Kim Företagare RKP 26 58,909 22
2 Krook Gunilla Diplomingenjör, projektledare RKP 25 56,348 23
3 Nordmyr Mikael KA Butikschef, företagare RKP 21 54,000 24
4 Östling Johan Företagare RKP 15 51,840 25
5 Häggdahl Simon Fastighetsskötare RKP 14 49,846 26
6 Holtlund Charlotte Trädgårdsmästare RKP 11 48,000 27
7 Maij Oomeh Närvårdare RKP 11 46,286 28
8 Holmblad Lars Pensionär RKP 9 44,690 29

Korsnäsissa 12.4.2017

Korsnäsin keskusvaalilautakunta

Jens Juthström Caroline Westerdahl
Puheenjohtaja Sihteeri


