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Välkommen hösten!
Sommaren är på väg in i sin slutspurt med en sin sedvanliga snabba fart. Kvar blir reflektionerna
över vart våra sköna sommardagar egentligen försvann och vad som allt hände under vår sommar.
Jag hoppas att många med mig kan se tillbaka på sommarfesten på fotbollsplanen den 1 juli som
den ultimata sommardagen och jag vill än en gång tacka våra sponsorer och samarbetspartners
och alla medverkande för att vi fick chansen att tillsammans testa en lite annorlunda jubileumsfest!
Våra vänortsgäster från Borgholm var mycket imponerade av vår kommun och de företagsbesök som de gjorde
på Dermoshop, Spa Dealers och vid Håkan Westers farm.
Vi hoppas att de goda kontakterna till Borgholm kunde
öppna för mera samarbete över gränserna för både skolorna, invånarna och våra duktiga företagare.
Sommarens händelser har gett Korsnäs kommun
mycket uppmärksamhet över nyhetströskeln. Vi, som
kanske är vana att läsa om kommunen i Vasabladet och
Sydin har nu fått läsa om kommunen i Hesari, Suomen
Kuvalehti och vi borde ännu ha ett reportage på kommande i veckotidningen Anna. Ämnesområden har varit
vårt enpartisystem (SFP), integreringen av invandrare,
enspråkigheten (den svenska) samt hur lyckliga man kan
vara i lilla Korsnäs. Ett mittuppslag i Hesa
likt det som finns den 18.6.2017
med rubriken Kaikki hyin
Korsnäsissä är en reklam som
vi inte kan åstadkomma med
kommunala tjänstemän eller
budgetmedel för det handlar
om så mycket mera.
Själv har jag passar på
och läsa många böcker av
mina favoritförfattare och
det är någonting som jag
kände att passade bra till
denna sommar, så
om ni inte ännu
hittat era favoriter så passa
på
och
besök
vårt

fenomenalt fina bibliotek så kan nog personalen där guida
er till en givande läsupplevelse.
Men liksom allt annat roligt har en början och ett slut
så övergår nu sommaren till hösten och den kommunala
hösten kommer även i år att innehålla sina utmaningar.
Redan i slutet av augusti kommer både styrelsen och fullmäktige att ha sina första sammanträden. På agendan är
utlåtanden till Österbottens förbund som gäller de olika
arbetsgruppernas rapporter om framtidens social- och
hälsovård i landskapet Österbotten.
Sommaren har ju varit händelserik även då det gäller
sote-reformen i vårt land. I slutet av juni kom grundlagsutskottets utlåtande över reformarbetet hittills.
Grundlagsutskottet skrotade i princip den föreslagna valfrihetslagstiftningen. Det centrala i utlåtande anser jag
vara att man en gång för alla konstaterade att kravet på
bolagisering av offentliga tjänster strider mot grundlagen. Vi har vid olika diskussioner under förra året gång
på gång påpekat att förslaget som det ligger innebar en
överföring av offentliga medel och produktion till det privata, trots att det slutliga ansvaret hela tiden skulle landa
på den offentliga sidan. Nu ser vi fram emot att de nya
landskapen själva kan avgöra och bygga upp en sådan
serviceproduktion som passar bäst för området i fråga.
Jag tycker att det känns lugnare och tryggare att veta att
vi har en offentlig mottagare av de tjänster och anställda
som ska överföras från Korsnäs kommun till det nya
sote-landskapet. Är du intresserad av att följa med beredningen och händelserna kring reformarbetet i Österbotten
så kan du gärna lägga till Österbottens förbunds portal till
dina favoriter i webbläsaren, https://2019.osterbotten.
fi/, där hittar du den senaste informationen om möten och
annat som gäller reformarbetet.
Tidtabellen för införandet av valfriheten i reformen var
den andra avgörande punkten som grundlagsutskottet
risade. Man ansåg att den snäva tidtabellen i extrema fall
kunde riskera en allvarlig kris inom hälsovården. Regeringen har efter detta justerat hela tidtabellen för reformarbetet och lagt till ett år för förberedelserna. Tidtabellen
som den ser ut idag är att vi får vänta på ett nytt lagförslag
om valfriheten i februari-mars 2018, före det ska lagstiftningen bredas av tjänstemän på ministeriet så att vi har
en svensk version i oktober-november 2017 och dessa
ska på ny utlåtanderunda före julen 2017. Lagpaketen är
tänkta att de ska godkännas i maj 2018 och då börjar det
temporära beredningsorganet sitt arbete i juni 2018 och
landskapsvalet hålls i oktober 2018. De nya landskapsfullmäktige startar sitt arbete i januari 2019 och de nya
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landskapen tar över kommunernas social- och hälsovård
från och med 1.1.2020.
Mina egna personliga reflektioner om situationen just
nu är att landskapet och tanken att landskapet ska ta över
kommunernas social- och hälsovård, verkar vara gångbar
i riksdagens majoritet och jag gissar att vi kommer att se
de nya landskapen som en ny förvaltningsnivå i vårt land.
Vad som kommer att komma i valfrihetens kölvatten och
hur de olika regeringspartierna ska kompromissa den
delen av reformen i hamn anser jag vara mer oklar liksom
om den nya tidtabellen är den slutliga eller om vi kommer

att se mer justeringar under beredningens gång. Oberoende av mina personliga tankar så har vi nog en het politisk höst på kommande.
Jag hoppas att sommaren har bjudit på tillräcklig vila
och avbrott i vardagen för att vi alla ska vara redo för
höstens utmaningar, men känns det osäkert så passa för
all del på att njuta ännu av augusti månad!

Välkommen tillbaka i höstens arbete!
Christina Båssar, kommundirektör

revision
vet miljöministern vem
tusan som beställt sjuttio
ton norsk lax till miljöministeriet?

men se det från den ljusa
sidan. Han beställde dem i
alla fall inte som färdigt
filéade. det hade säkert
blivit dyrare.

det är inte jag. det är
den där skarv jäv... den
österbottniska gåvan...

fortsättning följer...
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Utgivare: Korsnäs kommun
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och Helena Höglund-Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns:
Kenth Nedergård
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Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2017 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg

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 6-2017 utkommer 6.10.2017, manusstopp 22.9.2017
Nr 7-2017 utkommer 17.11.2017, manusstopp 3.11.2017
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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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FinlanD 100 - Korsnäs 130

FINLAND 100
Dagens konferencierer Kaj Kunnas
och Susanne Skata hade en svettig
uppgift att hålla reda på alla programpunkter och specialinslag, men
skötte det med bravur. För den kände sportjournalisten Kaj Kunnas var
det första besöket i Korsnäs, men
han kände sig välkommen från första
stund.

Susanne Skata och Kaj Kunnas
fungerade som dagens programledare.

Den stora sommarfesten på
sportplanen i Korsnäs den 1 juli
blev årets höjdpunkt. Korsnäs
firade 130 år och Finland firade
100 år med fullspäckat program
för unga och gamla.
Folket strömmade till från alla håll
och fyllde sportplanen. De utplacerade stolarna fylldes efterhand,
medan en del valde att placera ut
picknickfilten och njuta av programmet från gräsrotsnivå. Längs bak
satt folk på läktaren och vallen mot
skolan. Uppskattningsvis mötte cirka
700 personer upp till festen.
Cellisten Iida-Vilhelmina Sinivalo
inledde festen stämningsfullt tillsammans med Ile Kallio Rock Band.

Kommundirektör Christina Båssar
fick äran att hälsa publiken välkommen flankerad av fullmäktigeordförande Marcus Nordmyr och styrelseordförande Sven-Erik Bernas.
På en riktig födelsedagsfest brukar det överräckas gåvor. Så även
på kommunens festdag. Gästerna
kom från grannkommunerna och
landskapet. Eftersom det samtidigt
ordnats vänortsträff för kommunens
nordiska vänorter fick de också hjälpa till att uppvakta 130-åringen.
Dagen till ära hade kommunens
mest kända sommargäst, författaren Antti Tuuri, i samarbete med
den lokala författaren Carita Nyström skrivit en historisk hyllning till
130-åringen Korsnäs och 100-åringen Finland. Historien framfördes
av Kaj Kunnas och Marika Krook till
ackompanjemang av Iida-Vilhelmiina
Sinivalo.
En riktig fest brukar ju ha en välkänd
festtalare. När Korsnäs firar 130-års-
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jubileum räcker det inte med bara
en, utan hela tre festtalare hade
engagerats. Först i tur var riksdagsledamot Joakim Strand, som lyfte
fram Korsnäs som en del av den
framgångsrika Vasaregionen.
Europaparlamentariker Nils Torvalds,
iklädd Korsnäströja, berättade om
sina erfarenheter av Korsnäs och
Korsnäsborna. Avslutningsvis fick
Kenneth Ingman, ordförande för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund,
lyfta fram pälsnäringen som en av
de viktigaste näringsgrenar i Korsnäs
och Österbotten.
Däremellan bjöds publiken på musik
av många olika slag. Marika Krook
underhöll tillsammans med bandet
med solosång och i duett med Patrik
Eriksson. Marikas dotter Nicole Viglione-Krook fick också visa upp i vilka
fotspår hon går.
Sju barn från iklädda Korsnäströjor
rev ner de största applåderna med
den specialskrivna Korsnäsrappen
under ledning av Thommy Bergström. Barnen fick också möjligheten att ställa dagens huvudgäster
och programledare mot väggen med
underfundiga frågor. Frågorna varierade mellan vad gästerna ville bli när
de var små, hur mycket de jobbar
och hur ofta de borstar tänderna.
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Kommunens 0-åringar fick en present på jubileumsfesten.

Under festen uppmärksammades
även Korsnäsborna. Kommunens
100-åringar Anna Hall som fyllde i
april, Svea Nordlund som fyllde i juli
och Gunnar Häggvik som fyller i december fick en varm hälsning även
om de inte kunde närvara. Däremot
fanns många 0-åringar på plats. Alla
nyfödda Korsnäsbor fick en varm
present i form av Korsnäströja och
vantar.
Alla trotjänare i kommunen fick även
de en välförtjänt uppvaktning. Såväl
de som jobbat, som de som fungerat
som fritidspolitiker i 20, 30 eller 40
år fick Finlands kommunförbunds
förtjänsttecken och blomsterhyllning. Det blev en lång rad med aktiva Korsnäsbor.

Korsnäsungdomarna intervjuade dagens gäster med knepiga frågor.

Festen avslutades i rockigare takter
med musik av Ile Kallio Big Rock
Band, Marika Krook och svenske
artisten Patrik Isaksson.
Text och foto: Kenth Nedergård

Vänortsgästerna från Borgholm fullmäktigeordförande Eva-Lena Israelsson och styrelseordförande Ilko Corkovic överlämnade gåvor till kommunledningen.

Patrik Isaksson
avslutade festen.

Picknick i gröngräset.
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Även läktaren var välfylld.

FinlanD 100 - Korsnäs 130

Marika Krook och Kaj Kunnas framförde
en musikalisk hyllning till Korsnäs 130 år
med Ida-Vilhelmina Sinivalo på cello.
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Förtjänsttecken
I Finlands kommuner och landskap verkar vardagshjältar vars oförtröttliga arbete tryggar landets livskraft och välfärd nu och i framtiden – så
även i Korsnäs.

Kommunförbundets förtjänsttecken innebär en vacker
tradition av att tacka och belöna för värdefullt arbete.
Anställda och förtroendevalda i kommunen uppskattar
och ser fram emot att få kröna sin karriär med ett förtjänsttecken.
Kommunförbundets förtjänsttecken för 20, 30 eller 40
år i Korsnäs kommuns tjänst eller kommunalt förtroendeuppdrag utdelades vid jubileumsfesten 1.7.2017. De som
inte hade möjlighet att närvara på festen har fått eller får
sitt förtjänsttecken vid senare tillfälle.
Förtjänsttecken i guld för 40 år tilldelades Bergström
Roger, Bernas Sven Erik, Ismark Anita, Sjöroos Majvor,
Törnroos Stig och Österroos Hans.
Förtjänsttecken i silver för 30 år tilldelades Blomqvist
Birgitta, Bäckström Carola, Fiskars Heléne, Granqvist
Johnny, Häggdahl Jan-Henrik, Häggdahl Matts, Höglund
Britt-Marie, Konn-Åbacka Elisabeth, Kronqvist AnnaLena, Lagerström Catarina, Lindh Ann-Helen, Lindholm
Roger, Lindholm Ulrika, Lundvall Else, Mannfolk Carina,
Nordmyr Per-Erik, Nybjörk Marie, Nygårdas Cenita,
Nylund Anna-Lisa, Nylund Marina, Palmqvist Kerstin,
Rosendahl Henrik, Rusk Kurt, Sandbacka Carina, Sillanpää Hannele, Till-Norrdahl Ingegerd, Wester Ann-Sofi
och Westlin Gunilla.
Förtjänsttecken i brons för 20 år tilldelades Backgren
Ann-Sofi, Bergström Thommy, Bjurbäck Anna-Lisa,
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Båssar Christina, Bäckstrand Catarina, Forsman Annika,
Forsman-Mann Yvonne, Granqvist Marianne, Haga-Lagerström Kristina, Hartvik-Matkoski Sabina, Holmblad
Carola, Holming Måns, Holtlund Susanne, Häggblom
Ann-Christine, Häggström Ann-Christin, Karlsson LiseLott, Nordman Lenita, Nygran Marina, Nylund Ann-Sofie, Nystrand Ann-Christine, Pellfolk Maria, Vesterback
Vivan, Westerdahl Caroline, Österberg Gun-Mari och
Österroos Maj-Lis.

Förtjänsttecken i guld tilldelades fr.v. Hans Österroos, Sven Erik Bernas, Majvor Sjöroos, Anita
Ismark, Stig Törnroos och Roger Bergström.
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Korsnäs kommun kommer att ta emot 20 kvotflyktingar. Första kvotflyktingfamiljen anlände
till Korsnäs redan i juli 2017. I september kommer
tre familjer till. Alla fyra familjerna har flytt från
kriget i Syrien. Familjer har sökt skydd i Turkiet.
De blivit intervjuade och utvalda av representanter från Finland att komma till landet som kvotflyktingar.

I maj 2017 erhöll kommunen beslut om bidrag
från ELY centralen och Korsnäs kommun har
besked om 107.000 euro i stöd för renoveringen
och för byggandet av läktare till planen.
I investeringsbudgeten 2017 och planen 2017 – 2021
finns beräknat totalkostnader om 550.000 euro moms 0
% samt ett bidrag om 165.000 euro. Summorna är fördelade så att 120.000 euro är beräknat att åtgå 2017 och
resterande summan om 430.000 euro 2018. Eftersom
bidragssumman är något mindre än beräknat bör en ny
kostnadskalkyl uppgöras för projektet som helhet och en
granskning av projektets omfattning göras.
Kommunstyrelsen gav 3.7.2017 tekniska nämnden til�låtelse att starta renoveringen av centralidrottsplanen i
Korsnäs. Kommunstyrelsen önskade ett uppdaterat förslag till hur renoveringen anpassas till det bidrag som
erhållits.

Familjerna har barn i både dagis- och skolåldern och de
pratar arabiska. De är ivriga på att lära sig svenska och att
få kontakt med finländare.
Maria Stenbacka och Carola Alsallami kommer att
arbeta med flyktinggruppen, men hjälp med integreringen
behövs både från privatpersoner och föreningar. Säg
gärna ”hej och välkommen till Korsnäs” när du går förbi.
Så lite kan betyda mycket för de nyinflyttade!

VILL DU HJÄLPA?

Regionalt servicecenter för
ekonomi- och personalförvaltning
I lagförslagen om landskapsreformen ingår ett
förslag om grundandet av servicecenter för skötseln av landskapens ekonomi- och personalförvaltning. Förslaget utgår ifrån att ett nationellt
bolag grundas som skall ägas av landskapen och
detta bolag (TAHE) äger i sin tur andelar i regionala bolag (MAKU TAHE) som i praktiken skall
producera servicen åt landskapen. Kommuner
kan vara delägare i MAKU TAHE-bolagen.

Nu söker vi vänner och vänfamiljer till dom syriska
kvotflyktingarna. Tonårsflickor efterlyses speciellt
som sällskap åt en 16-åring flicka.
Ett informationstillfälle i samarbete med Röda Korset
kommer att ordnas i höst men ta gärna kontakt redan
nu med Maria Stenbacka tel. 050-3297564 / maria.stenbacka@korsnas.fi om du vill veta mera!
Ett stort tack för alla donationer som gjort det möjligt
att inreda familjernas hem! Ännu söker vi leksaker,
gummistövlar och cyklar åt både vuxna och barn.

Landskapets temagrupp för förvaltning, ekonomi, lokaler och avtal har under våren behandlat ett förslag till
grundandet av ett regionalt MAKU TAHE-bolag där alla
kommuner i Österbotten, Österbottens förbund och Vasa
sjukvårdsdistrikt skulle vara medlemmar. Korsnäs kommuns andel av bolaget skulle vara 1,00 % vilket motsvarar 10 aktier av sammanlagt 1000 aktier. En akties pris är
100 euro och bolagets aktiekapital blir 100000 euro.
Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt har behandlat ärendet om grundandet av MAKU TAHE-bolaget och även
inlett samarbetsförhandlingar om överförandet av personal inom ekonomi- och personalförvaltning till bolaget.
Vasa stad planerar även att överföra sin upphandlingsenhet till bolaget, upphandlingsenheten upprätthåller upphandlingsringen vars verksamhet Korsnäs kommun är
med i. I detta skede skulle Sjukvårdsdistriktet och Vasa
stad överföra sin personal till bolaget som planeras inleda
sin operativa verksamhet från 1.1.2018. De övriga kommunerna tar senare separat ställning till hur bolagets
tjänster tas i bruk och vilken personal som överförs till
bolaget.
Kommunerna bör före utgången av juni 2017 besluta
om man önskar delta i bolagsbildningen av det regionala
ekonomi- och personalförvaltningsbolaget.

Kommunstyrelsen i Korsnäs beslutade 19.6.2017 att:
• kommunen tecknar 10 aktier för sammanlagt 1000
euro i det planerade regionala bolaget för ett servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning,
• kommunen är med i upphandlingsringens verksamhet även då verksamheten överförs till bolaget,
Om eventuellt övrigt deltagande i bolagets verksamhet fattar Korsnäs kommun skilt beslut i senare skede.
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören
och ekonomichefen att underteckna bolagsbildningsavtalet för Korsnäs kommuns del. Kommunstyrelsen föreslår
för fullmäktige att ett tilläggsanslag för aktieinköp intas i
budgeten för detta ändamål.
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Förtroendevalda i Korsnäs kom
Kommunfullmäktige valde 12.6.2017 medlem- Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen
mar i kommunala förtroendeorgan.
Ordinarie
Ersättare
Roger Bergström, ordf
Nina Kronholm, vordf
Katarina Wester-Bergman
Simon Häggdahl
Sanida Bosnjakovic

Fullmäktiges presidium
ordf Marcus Nordmyr, Harrström, I viceordf, Anna-Lena
Kronqvist, kyrkbyn, II viceordf Mikael Häggdahl, Molpe.

Fullmäktiges valnämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Roger Bergström, ordförande (ers. Håkan Wester), Camilla
Ribacka, viceordförande (Emma Granlund), Sofia MittsBjörkblom (Rosita Eklund).

Ordinarie
Katarina Holmqvist, ordf
Lars-Erik Mannfolk, vordf.
Britta Vikberg
Anna Sjölund
Johanna Juthborg
Mikael KA Nordmyr
René Michelsson

Kommunstyrelsen
Ordinarie
Sven-Erik Bernas, ordf
Camilla Ribacka, I vordf
Jens Bjurbäck, II vordf
Johanna Juthborg
Roger Backholm
Katarina Holmqvist
Angelica Sandholm

Ersättare
Lars-Erik Holmblad
Johan Holm-Rosbäck
Nicklas Björkqvist
Sofia Mitts-Björkblom
Katarina Wester-Bergman
Mona Gullblom
Rosita Eklund

Ordinarie
Håkan Wester, ordf
Henrik Rosendahl, vordf
Heidi Kammonen
Ronny Stenbäck
Marina Nylund
Emma Granlund
Johan Holm-Rosbäck

Ersättare
Nina Kronholm
Emma Granlund
Daniel Forsman
Henrik Rosendahl
Mirza Hodzic

Ersättare
Gunilla Krook
Niclas Björkqvist
Johan Svartgrund
Jonas Östberg
Agneta Vesterback
Mona Gullblom
Mikael KA Nordmyr

Tillsynsnämnden
Ordinarie
Lars Erik Holmblad, ordf
Maj-Britt Rosbäck, vordf
Katarina Wester-Bergman
Antti Kammonen
Jan Bernas
Alf Vesterlund
Petra Hansson

Centralvalnämnden
Ordinarie medlemmar
1. Jens Juthström SFP, ordförande
2. Carina Lagerström, SDP
3. Daniel Lindström, KD
4. Tomas Hansson, SFP, viceordförande
5. Ann-Carine Nordmyr, SFP
Ersättare i ordningsföljd i vilken de träder in i stället för
medlemmarna:
6. Boris Nordmyr SFP
7. Anna-Lisa Moss SDP
8. Helena Sten SFP
9. Ingegärd Till-Norrdahl, SFP
10. Henrik Rosendahl, SFP

Ersättare
Johan Östling
Barbro Mannfolk
Jan-Erik Åkersten
Mats Nordlund
Marina Nylund
Anette Bjurbäck
Johan Svartgrund

Direktionen för högstadiet i Petalax
Ordinarie
Niclas Hultholm, vordf
Annika Svevar

Ersättare
Mirza Hodžic
Angelica Sandholm

Direktionen för gymnasiet i Petalax
Ordinarie
Terese Kumpulainen, vordf
Rosita Eklund

Bildningsnämnden
Ordinarie
Linda Backgren-Holm, ordf
Sofia Mitts-Björkblom, vordf.
Camilla Rönnholm
Kim Sebbas
Mirza Hodzic
Niclas Björkqvist
Jonna Grangärd

Ersättare
Liselott Prost
Bo Helenelund
Henrik Rosendahl
Maria Hammar
Deseré Granholm
Kenneth Fant
Mona Gullblom

Tekniska nämnden

Revisionsnämnden
Ordinarie
Roger Bergström, ordf
Marcus Nordmyr, vordf
Kim Sebbas
Maj-Britt Vilén
Christina Åkersten

Mirza Hodžic
Sofia Mitts-Björkblom
Saudina Hodžic
Jens Fröding
Tommy Vesterback

Ersättare
Mikael Häggdahl
Nina Kronholm
Anna Sjölund
Yvonne Berglund
Conny Karlsson
Anna Granås
Tommy Vesterback

Ersättare
Kirsi Linman
Tomas Backholm

Samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner
Ordinarie
Christina Båssar, ordf
Marcus Nordmyr
Sven-Erik Bernas
Camilla Ribacka
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Ersättare
Caroline Westerdahl
Anna-Lena Kronqvist
Jens Bjurbäck
Roger Backholm

KORSNÄS
Nytt

Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut

Samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun

Ordinarie 			Ersättare
Sofia Mitts-Björkblom, vordf
Johan Östling
Lars Erik Holmblad 		
Charlotta Holtlund
Mona Gullblom 			
Susanne Häggdahl

Ordinarie 			Ersättare
Johanna Juthborg			
Angelica Sandholm

Österbottens förbunds representantskapsmöte
Ordinarie 			Ersättare
Roger Bergström 			
Sven-Erik Bernas

Bildningsnämnden i Malax kommun
Ordinarie 			Ersättare
Ulf Ravald 			
Mikael Häggdahl
Mirza Hodzic 			
Johan Östling
Jonna Grangärd 			
Angelica Sandholm
Johanna Juthborg 		
Annika Svartgrund

Samkommunstämman för Svenska Österbottens
Förbund för utbildning och kultur
Ordinarie 			Ersättare
Sven-Erik Bernas 		
Camilla Ribacka

Gemensamma vård- och omsorgsnämnden
för primärhälsovården

Nämndemän i Österbottens tingsrätt

Ordinarie 			Ersättare
Henrik Rosendahl, I vordf 		
Angelica Sandholm
Anna-Lena Kronqvist 		
Håkan Wester
Helena Kulp 			
Per Mann
Lars-Erik Mannfolk 		
Johanna Juthborg
Mona Gullblom 			
Dage Stenbäck

Godemän vid fastighetsförrättning

Katarina Wester-Bergman
Anna-Lena Kronqvist

Petra Sundholm, Helena Höglund-Rusk, Hilding Enberg, Leif
Vilén, Anders Udd, Tobias Aspö, Joakim Westberg, Roger
Backholm, Johan Nynäs.

Tekniska nämnden i Malax

Direktionen för Österbottens Räddningsverk

Ordinarie 			Ersättare
Mona Gullblom 			
Katarina Holmkvist
Henrik Rosendahl 		
Dage Stenbäck
Anna-Lena Kronqvist 		
Lars-Erik Mannfolk
Håkan Wester 			
Rosita Eklund
Roger Bergström 			
Katarina Wester-Bergman

Ordinarie 			Ersättare
Lars-Erik Nylund 		
Katarina Holmkvist

Delegationen för Österbottens polisinrättning
Ordinarie 			Ersättare
Johan Östling			
Lars-Erik Holmblad

Nämnden för musikinstitutet Legato
Ordinarie 			Ersättare
Deseré Granholm 		
Katarina Wester-Bergman

Samkommunfullmäktige för Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä

Vasaregionens samarbetsdelegation

Ordinarie 			Ersättare
Christina Båssar 			
Mona Gullblom

Medlemmar 			Ersättare
Marcus Nordmyr 			
Anna-Lena Kronkvist
Sven-Erik Bernas 		
Camilla Ribacka
Christina Båssar 			
Caroline Westerdahl

Västkustens tillsynsnämnd
Ordinarie 			Ersättare
Katarina Holmkvist		
Håkan Wester

Samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt
Ordinarie 			Ersättare
Anna-Lena Kronqvist 		
Christina Båssar
Katarina Holmqvist 		
Johanna Juthborg

Vasaregionens avfallsnämnd

Samkommunfullmäktige för Kust-Österbottens
samkommun för social- och primärhälsovård

Tekniska nämndens vägsektion

Ordinarie 			Ersättare
Anna-Lena Kronqvist 		
Håkan Wester

Ordinarie 			Ersättare
Håkan Wester, ordf 		
Marina Nylund
Ronny Stenbäck, vordf 		
Emma Granlund
Rosita Eklund 			
Bengt Nybjörk

Ordinarie 			Ersättare
Sofia Mitts-Björkblom 		
Marcus Nordmyr
Camilla Ribacka 			
Johanna Juthborg
Anita Ismark 			
Sven-Erik Bernas
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KORSNÄS
Nytt
Kommunstyrelsens
företrädare
Enligt kommunens förvaltningsstadga utser
kommunstyrelsen representanter för sig i följande nämnder och sektioner: bildningsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, tekniska nämnden,
tillsynsnämnden samt biblioteks-, kultur- och
fritidssektionen. Representanterna har närvarooch yttranderätt.
Kommunstyrelsen utsåg 19.6.2017 följande representanter i nämnderna och i biblioteks-, kultur- och fritidssektionen för åren 2017-2019.
Tekniska nämnden		
Jens Bjurbäck
Tillsynsnämnden		
Roger Backholm
Vård- och omsorgsnämnden Katarina Holmkvist
Bildningsnämnden		
Camilla Ribacka
Biblioteks-, kultur- och
fritidssektionen		
Angelica Sandholm

Världsarvskommittén
Enligt samarbetsavtalet med Forststyrelsen
utses för fullmäktiges mandattid en samarbetskommitté för Naturstationen Molpehällorna
bestående av fem medlemmar och personliga
ersättare. Kommittén kallas numera världsarvskommittén, då naturstationen Molpehällorna är
belägen inom Kvarkens världsarv.
Situationen är numera lite annorlunda än då avtalet
undertecknades. Stationen är i undermåligt skick och inte
längre i bruk. Från Forststyrelsens sida har man även aviserat att man gärna ser att någon annan part övertar underhållet för området. Uppsägning av avtalet kan göras 2019.
Kommunstyrelsen beslöt att utse en kommitté för mandatperioden 2017 – 2021 enligt följande:
Ordinarie
Ersättare
Katarina Holmkvist, ordf. Sven-Erik Bernas
Håkan Wester, vice ordf. Ronny Stenbäck
Christina Båssar
Caroline Westerdahl
Mikael Häggdahl
Camilla Ribacka
Anita Ismark
Sofia Mitts-Björkblom
Kommittén får i uppdrag att till att börja med uppdatera
samarbetsavtalet med Forststyrelsen.

Redaktionsråd
För KorsnäsNytt har kommunen haft ett redaktionsråd som väljs för kommunstyrelsens mandattid och som består av fem medlemmar.

Kommunstyrelsen tillsatte ett redaktionsråd för mandatperioden 2017 – 2019 med följande sammansättning:
Sven-Erik Bernas, ordförande, Roger Bergström, viceordförande, Kjell Nydahl, Caroline Åbacka och Helena Höglund-Rusk.
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I redaktionsrådets sammanträden och arbete deltar
kommundirektör Christina Båssar som ansvarig utgivare.
Sekreterare i redaktionsrådet är Kenth Nedergård.

Framtidskommitté
För olika diskussioner om framtida utvecklingsprojekt och utvecklingsåtgärder har kommunen
haft en framtidskommitté som väljs för kommunstyrelsens mandattid och som består av fem medlemmar.

På framtidskommitténs möten har kommunstyrelsens
ordförande närvaro och yttranderätt och kommundirektören fungerar som sekreterare. Kommunens näringslivsrepresentant vid VASEK har även kallats till kommitténs
möten.
Kommunstyrelsen tillsatte en framtidskommitté för
mandatperioden 2017 – 2019 enligt följande: Camilla
Ribacka, ordförande, Helena Höglund-Rusk, viceordförande, Anna Sjölund, Johanna Juthborg, Sofia Mitts-Björkblom, Sven-Erik Bernas (kst). Christina Båssar fungerar
som sekreterare.

Byggnadskommitté, MalaxKorsnäs HVC
HVC-renoveringen för Korsnäs kommuns del
beräknas vara slutförd under hösten 2017 och det
kunde vara motiverat att fortsätta projektet till
slut med nuvarande sammansättning.

Kommunstyrelsen beslutar att utse en representant för
sig till kommittén, samt föreslår för fullmäktige att fullmäktige utser en representant och för tekniska nämnden
att nämnden utser en representant till kommittén.
Kommunstyrelsen valde Katarina Holmkvist
till
ordinarie medlem och Johanna Juthborg som ersättare i
byggnadskommittén för Malax-Korsnäs HVC.

Lönekommitté
Enligt Korsnäs kommuns förvaltningsstadga
§ 29 ska kommunstyrelsen tillsätta en lönekommitté för sin mandatperiod. Lönekommittén ska
bestå av fem ledamöter varan kommundirektören och ekonomichefen utgör två av dessa.

Lönekommitténs uppgift är att fastställa löner för tjänstemän och befattningsinnehavare i enlighet med de ramar
som kollektivavtalet ger.
Kommunstyrelsen tillsatte en lönekommitté för sin
mandatperiod 2017 – 2019 enligt följande:
Sven-Erik Bernas, ordförande, Marcus Nordmyr, vice
ordförande, Camilla Ribacka, Christina Båssar och Caroline Westerdahl.

KORSNÄS
Nytt
Kommunstyrelsen i Korsnäs
utsåg 19.6.2017 följande representanter och ombud.

Korsnäs Företagare r.f.
Kommunstyrelsen utsåg Roger
Backholm som ordinarie och Jens
Bjurbäck personlig ersättare till
Korsnäs Företagare r.f. för perioden
2017 – 2019.

Bottenhavets sjukhems stiftelse
Kommunstyrelsens utsåg Angelica
Sandholm som ordinarie med Vivan
Vesterback som personlig ersättare
till Bottenhavets sjukhems stiftelse
för perioden 2017-2019.

Föreningen Pohjola-Norden
Kommunstyrelsen utsåg Carola
Bäckström som ordinarie medlem
och Sofia Mitts-Björkblom som personlig ersättare till föreningen Pohjola-Norden för perioden 2017-2019.

Vasaregionens Turism Ab
Korsnäs kommun är aktieägare i
Vasaregionens Turism ab och har rätt
att närvara på bolagsstämman som
hålls en gång om året.
Kommunstyrelsen utsåg Christina Båssar som stämmorepresentant
och Sven-Erik Bernas som personlig ersättare för att föra kommunens
talan vid Vasaregionens Turism ab:s
bolagsstämmor under perioden 2017
– 2019.

Kiinteistö Oy Trikar
Korsnäs kommun äger en fastighet i Karis benämnd Kiinteistö Oy
Trikar. I byggnaderna bedrev KKC
sin verksamhet i de södra delarna
av Svenskfinland. Fastigheten med
byggnader har varit till försäljning
under en längre tid men fram till dess
så är Korsnäs kommun ensam ägare
av fastighetsbolaget.
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Erik
Bernas som stämmorepresentant och
Ulf Granås som personlig ersättare
till Kiinteistö Oy Trikars bolagsstämmor under mandatperioden 2017
– 2019. Förslag till styrelseledamö-

ter är Sven-Erik Bernas, Christina
Båssar och Hans Siggberg som ordinarie ledamöter och Ulf Granås som
ersättare.

Oy Stormossen Ab
Korsnäs kommun är aktieägare
i bolaget Oy Stormossen Ab och
har således möjlighet att närvara på
bolagsstämmorna och utse en styrelserepresentant till bolagets styrelse.
Kommunstyrelsen utsåg Ulf Granås
som ordinarie representant till Oy
Stormossen Ab:s bolagsstämma samt
Katarina Wester-Bergman som personlig ersättare för mandatperioden
2017 – 2019. Kommunstyrelsen ger
förslag på representant till bolagsstyrelsen på ett senare kommunstyrelsemöte.

Oy VASEK Ab
Korsnäs kommun är delägare i
det regionala näringslivsbolaget Oy
VASEK Ab och har således möjlighet
att närvara på bolagsstämmor samt
även utse en egen representant till
bolagets styrelse.
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Erik
Bernas som stämmorepresentant och
Jens Bjurbäck som personlig ersättare
till Oy VASEK Ab:s bolagsstämmor
för mandatperioden 2017 – 2019.
Kommunstyrelsen ger förslag på
kommunens representant i bolagsstyrelsen senare.

Aktion Österbotten r.f.
Korsnäs kommun är medlem i
Aktion Österbotten r.f. och har möjlighet att ha en representant på föreningens föreningsmöten.
Kommunstyrelsen utsåg Camilla
Ribacka som ordinarie representant
till Aktion Österbotten r.f. föreningsmöten samt Sven-Erik Bernas som
personlig ersättare för mandatperioden 2017 – 2019.

Finlands Kommunförbunds valkretsstämma
Finlands Kommunförbund r.f.
kallar till stadgeenlig valkretsstämma
i Vasa valkrets den 5.10.2017.
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Kommunstyrelsen utsåg Katarina
Holmkvist som ordinarie ombud med
Anna-Lena Kronqvist som första
ersättare och Camilla Ribacka som
andra ersättare.

Världsarvet i Kvarken r.f.
Korsnäs kommun är medlem i föreningen Världsarvet i Kvarken r.f.
sedan år 2013. Kommunen har således rätt att ja en representant vid föreningens årsmöten samt en ordinarie
medlem och en personlig ersättare till
föreningens styrelse.
Kommunstyrelsen utsåg AnnaLena Kronqvist som årsmötesrepresentant samt Katarina Holmkvist
som hennes ersättare till föreningen
Världsarvet i Kvarken r.f. för mandatperioden 2017 – 2019.
Kommunstyrelsen utsåg Ann-Sofi
Backgren till ordinarie representant samt Anna-Lena Kronqvist som
hennes ersättare till föreningens
styrelse för mandatperioden 2017 –
2019.

Korsnäs Värme Ab
Korsnäs Värme Ab är ett kommunalt dotterbolag till 100 % ägt av
Korsnäs kommun. Kommunen ska
representeras på bolagets bolagsstämmor och kommunen har rätt att
utse samtliga representanter till bolagets styrelse. Bolagets styrelse utses
på bolagsstämman.
Kommunstyrelsen utsåg Marcus
Nordmyr till ordinarie stämmorepresentant till Korsnäs Värme Ab:s
bolagsstämmor under mandatperioden 2017 – 2019.
Kommunstyrelsen föreslår Gunilla
Krook, Jens Bjurbäck och Håkan
Wester till bolagets styrelse.

Bostadsaktiebolag och
fastighetsbolag
Kommunen äger aktier i ett flertal
bostadsaktiebolag eller fastighetsbolag.
Kommunstyrelsen gav i uppdrag
till tekniska nämnden att man utser
kommunens ombud i bostadsaktiebolagen och fastighetsbolagen.

Kommunal information - förtroendevalda

Ombud och representanter

Kommunal information - förtroendevalda

KORSNÄS
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Äldre- och handikapprådet

Ungdomsråd

Äldre- och handikapprådet ska
• Följa med den äldre befolkningens och de handikappades behov och ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer
i frågor som berör äldre och handikappade.
• Bevaka att viktiga frågor för den äldre och den
handikappade befolkningen beaktas i alla organs
verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till
dessa organ.
• Befrämja de äldres och handikappades jämlika deltagande i olika verksamheter så som socialservice,
hälsovård, kultur och fritid samt andra kommunala
tjänster och grundservice.
Kommunstyrelsen utsåg följande medlemmar och
ersättare till äldre- och handikapprådet för mandatperioden 2017-2019.
Ordinarie		
Ersättare
Maggie Haga		
Marita Vägar
Håkan Häggblom
Alef Ståhl
Per-Ole Lassas
Britta A.Nyfors
Siv Högnäs		
Boris Foxell
Kerstin Sjöstrand
Christina Mannfolk
Äldre- och handikapprådet utser ordförande och
viceordförande inom sig.
Äldreomsorgsledare Johanna Björkman är sekreterare
för äldre- och handikapprådet.

Ungdomsrådets uppgifter är:
• Följa med den yngre befolkningens behov och ta
initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer i ungdomsfrågor.
• Bevaka att viktiga frågor för den yngre befolkningen beaktas i alla organs verksamhet och att
deras sakkunskap förmedlas till dessa organ.
• Befrämja ungdomars deltagande i olika föreningars
och kommunala verksamheter så som ungdoms-,
idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.
Kommunstyrelsen utsåg fem medlemmar och ersättare
till ungdomsrådet för mandatperioden 2017-2019 enligt
följande.
Ordinarie		
Ersättare
Amalia Kulp		
Tobias Bergman
Nina Kronholm
Lena Kronholm
Simon Häggdahl
Richard Häggdahl
Angelica Höglund
Robin Höglund
Sanida Bosnjakovic Matilda Mann
Till ordförande utsågs Amalia Kulp och till viceordförande Nina Kronholm.
Sekreteraruppgifterna sköts av Petra Sundholm.

Väntetider för sociala tjänster för äldre
Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen
en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den
tid inom vilken en äldre person kan få socialservice som han eller hon ansökt om.

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg offentliggörs på kommunens hemsida, i KorsnäsNytt och på
kommunens anslagstavla.

Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan
lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han
eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs specificerade per typ av tjänst.
För ytterligare information kontakta äldreomsorgsledare Johanna Björkman tfn (06) 3479 149.

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.1–30.6.2017.
Tjänst
Hemservice

Genomsnittlig väntetid
0-1 dygn

Matservice

0-1 dygn

Serviceboende och
åldringshem

I medeltal 47 dygn

Bedömning av servicebehovet

0-7 dygn
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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
1.1–30.6.2016
Vid brådskande fall görs en
bedömning utan dröjsmål.

KORSNÄS
Nytt

Besök av
studerande
till närvårdare som gav
handmassage åt våra
boende.

Vi lagar
midsommarkransar. Vi
gräddar och
njuter av våfflor.

Sommarcafé
med smörgås, kaka,
kaffe och
likör.

Amerikabilar
på besök.
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Lärknäs informerar

Sommarbilder från Lärknäs

Sommarens händelser

KORSNÄS
Nytt

Sommarteatern “På gamel Lidenjusas tid”
Sommarens teatersatsning i Korsnäs var Prästgårdsföreningens teaterpjäs ”På gamel Lidenjusas tid” om den driftige kaplanen Karl Henrik
Leidenius, som verkade i Korsnäs kapellförsamling under åren 1847-1878.

Pjäsen hade premiär och uruppfördes den 30 juni i sin
helhet. En stor publik hade bänkat sig för föreställning
och vädret var på arrangörens sida denna kväll.
Pjäsen, som skrivits av Carita Nyström och regisserats
av Lasse Hjelt, presenterade kaplanen Leidenius’ inverkan på samhällsutvecklingen i Korsnäs. Han startade av
Korsnäs första bibliotek, anlade en stor örtagård i Per
Kalms anda, skaffade en ny kyrkorgel, hjälpte till med
matförsörjningen under nödåren och strävade till att lösgöra Korsnäs kapellförsamling till en självständig församling. Strävandena ledde senare till att Korsnäs år 1887
blev en självständig kommun.
Dessa inslag illustrerades med på fyndigt sätt genom
pjäsen. Speciellt inslaget om bygdens kvinnor, som skulle
lära sig använda alternativa ingredienser i matlagningen,
var en munter tillställning.
Roger och Ulrika Lindholm axlade de största rollerna
som kaplanen och hans hustru och fanns på scenen mest
hela tiden. Många barn medverkade i pjäsen. De fick både
leka traditionella lekar och delta i ett riktigt läsförhör
under biskopsvisitationen där biskopen spelad av Roger
Bergström kom in med häst och kärra. Kommundirektör
Christina Båssar fick medverka i ett flertal scener i egenskap av droskförare och styrde hästen och kärran med
precision.
Pjäsen innehöll flera sånginslag med både solosång och
sångkör under ledning av kapellmästare Kjell Lolax.
Publiken visade sin uppskattning genom stående ovationer. Några fler föreställningar blev det inte denna
sommar, men delar av pjäsen kommer att uppföras i olika
sammanhang den närmaste tiden.
Text och foto: Kenth Nedergård

Leidenius med familj hälsas välkommen till Korsnäs.

Mamsell Altin ”Skrull” undervisar i nödbrödsbak.

Läsundervisning med kyrkväktaren Pistol.

Korshamnsdagen
Sommarens festlördag 5.8 i Storkors fiskehamn
samlade sammanlagt 400 gäster i ett dags- och
kvällsevenemang.

Dagsfesten bjöd traditionellt på festlunch, god laxsoppa
och våffelkalas. Festtalare var kfge-viceordförande
Anna-Lena Kronqvist. De traditionella uteaktiviteterna
engagerade besökarna flitigt och årets Storkorshamns
jubileumslotteri öppnades med en god försäljningsstart.
Kvällsdansen med dansbana och serveringstält bjöd,
också traditionellt, på toner av Trio Sonor. Årets arrangör
Korsnäs FF tackar besökarna och var nöjd med prestationen och resultatet.
Roger Bergström
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Jubileumslotteriet deltog med försäljningsbord på centralidrottsplanen vid pausen i fotbollsmatchen 15.8, KoFF
– Lapuan Virkiä. Lottförsäljningen fortsätter i affärer och
andra serviceställen samt i aktiv försäljning fram till slutet
av oktober månad.

KORSNÄS
Nytt

650 besökare på Emil Hansson utställningen!
Det var ca 650 personer som
besökte Korsnäs prästgårdsmuseum och Emil Hansson utställningen i sommar. Utställningen
omfattade 89 föremål.
Emil var mycket produktiv
så det finns många fler föremål i hemmen i Korsnäs med
omnejd, i södra Finland samt i
Sverige i Umeå-trakten. Emil målade tavlor med
motiv bland annat från hembyn Harrström, Emils
födelsegård, Korsnäs kyrka och skärgården med
strandbodar och hus som inte längre finns kvar.
Han målade också många gratulationstavlor.
På utställningen har vi haft en vackert dekorerad moraklocka, ådrade kaggar för tappadreck,
brännvin eller surmjölk, brudkistor, en smörkärna, en sjömanskista, spinnrockar, stolar och
många andra bruksföremål.
Prästgårdsmuseet tackar alla dem som har lånat
ut sina föremål till utställningen!

Spelmansmusik med diktläsning
Spelmanslaget Korsdraget underhöll publiken
med lättsam och medryckande dansmusik. Författaren Carita Nyström deklamerade nyskrivna och
opublicerade dikter, bland annat några dikter om
fyrar som är ett nytt tema i hennes diktning.

Finland 100 år - gammaldags gudstjänst med 1917 som tema
Årets gammaldags gudstjänst i kyrkan hade 1917
som tema. Gudsjänsten med kyrkkaffe i prästgårdsmuséet samlade drygt 40 personer.

Skådespelet På gamel Lidenjusas tid

Höstens program

Sommarteatern På gamel Lidenjusas tid blev en
succé med 350 åskådare!
I vackert solsken framförde ett 40-tal skådespelare och en kör på 13 personer en fartfylld pjäs
om den driftige kaplanen Karl Henrik Leidenius
som verkade i Korsnäs kapellförsamling under
åren 1847-1878. Den tiden inbegrep nödår,
biskopsvisitation, startande av Korsnäs första
bibliotek, en stor örtagård i Per Kalms anda och
strävan att lösgöra Korsnäs kapellförsamling till
en självständig församling. Detta uppnåddes inte
under Leidenius tid.
Korsnäs blev en självständig kommun 1887 och
firar därför i år sitt 130-års jubileum. Stort tack till
alla skådespelare, alla barn som ville vara med i
pjäsen, manusförfattare Carita Nyström, regissör
Lasse Hjelt, kapellmästare Kjell Lolax, körsångare, kaffekockar, trafikdirigenter, parkeringsvakter
och andra talkoarbetare som fått denna lyckade
pjäs till stånd! Tack också till alla sponsorer!

Berättarkväll med Scener ur Leidenius-pjäsen
ordnas 15.9.2017 kl. 18.00 i Korsnäs hembygdsmuseum. Välkomna!
Turnén med scener ur Leidenius-pjäsen fortsätter under hösten till högstadiet och gymnasiet i
Petalax samt till biblioteken i Malax, Korsnäs och
Närpes.
Anita Ismark, ordförande
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Föreningsinfo - Folkhälsan

KORSNÄS
Nytt

Sommarens simskolor
Folkhälsan i Korsnäs arrangerade simskolor
vid Molpe simstrand 26.6 - 7.7.2017 och vid Harrström simstrand 10 - 21.7.2017. Totalt deltog ca
120 barn i simskolorna och 20 barn i Lek & Plask.
Simlärare för simskolorna var Benjamin Nedergård, Magdalena Sigg, Benjamin Maars och Torbjörn Backman. Lekledare var Hanna Enlund
och Adam Häggqvist.
25m: Linnea Ribacka, Livia Sebbas, Ashraf Albu-Salih,
Hampus Stangrund, Wilma Backholm, Wilmer Björkblom, Oscar Björkqvist, Anni Garrido, Evelina Juthnäs,
Thilde Lundvall, Oliver Överholm, Noel Blomberg.
50m: Tindra Juthström, Nova Juthström, Celine Ramstedt, Gabriella Rutledge, Joel Bjurbäck, Wilmer Björkblom, Anni Garrido, Evelina Juthnäs, Thilde Lundvall
100m: Matilda Bjurbäck, Tilde Aspbäck, Elvin Söderlund, Joel Bjurbäck
200m: Okkar Maij, Say La Paw, Jakob Blomqvist,
Eleonor Bäcklund, Emma Långström, Agnes Bäcklund,
Jonas Österberg
500m: Agnes Berglund, Magdalena Granqvist, Bianca
Moliis, Marius Ramstedt, Jasmine Rönnholm, Wilmer
Ribacka, Say La Paw, Isak Häggvik, Jakob Blomqvist,
Eleonor Bäcklund, Cecilia Hartvik, Elliot Linman,
Rasmus Lundström, Hampus Mattans, Ida Sjöblad, Jonas
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Österberg
1km: Filip Fröding, Oliver Snickars
2km: Hugo Helgas, Jonathan Backholm
Vattenvanemärket: Alexander Alatalo, Evelina Granqvist, Hannes Helgas, Venla Kronstrand, Sindre Ramstedt,
Sarah Vestberg, Benjamin Juthnäs, Mahir Halilcevic,
Tilde Björkblom, Fatou Diop, William Snickars, Elias
Vesterback, Molly Westerlund, Liam Wide
Nybörjarmärket: Naw Sanna, Elisabet Say Ka Nyan
Maw, Elwin Fröding, Ella Berglund, Aline Kronstrand,
Filip Rosenqvist, Hurricane Say, Linnea Andtsjö, Leo
Bäcklund, Minea Stangrund, Amanda Aspbäck, Filip
Rosenqvist, Ellen Björkqvist, Aina Myny, Wilma Näs,
Joshua La Mantia, Wilma Backholm, Kevin Smedlund,
Noel Blomberg
Intressemärket: Mariana Maij, Livia Sebbas, Hannes
Söderman, Teresia Oasis, Victoria Sigg, Wilmer Björkblom, Anni Garrido, Thilde Lundvall, Oliver Överholm
Simkunnighetsmärket: Jakob Blomqvist, Emma Långström, Felicia Nyståhl, Simon Sten, Joel Bjurbäck, Kevin
Södergrann, Abie Garrido, Alva Blomberg, Amanda Vesterback, Agnes Bäcklund, Ida Sjöblad, Jonas Österberg
Simkandidat: Casper Holm, Nicolay Häggdahl, Elin
Vägar, Faruk Hodzic, Tindra Backholm
Simmagister: Jennifer Sten

KORSNÄS
Nytt

I år fick besöktes simskolan i Molpe för allra
första gången av Folkhälsans Simbil. Barn och
vuxna bjöds på ett mångsidigt och pedagogiskt
program.

Folkhälsans simbil introducerar livräddning, återupplivning och allmänt sjövett – både på land och i vatten.
Målet med Folkhälsans simbil är att uppmuntra barn och
vuxna i alla åldrar att våga hjälpa varandra.
Simbilens program innehöll bl.a. livräddningsuppvisningar, livräddnings- och återupplivningsövningar, diskussion om båt- och strandvett, samt en show där barnen
fick stifta bekantskap med Tinna Hjält, Kaninen och
Vargen.
Foton: Anna Fröding

Kaninen klär på sig flytväst

Tinna Hjält förevisar livräddningsutrustning.

Diskussion om båt- och strandvett.

Demonstration av livräddning.

17

Föreningsinfo - Folkhälsan

Folkhälsans simbil
besökte simskolan

Sommarens händelser
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Sommarens Street Race

Lördag den 8 juli var det dags för årets Street
Race på Strandvägen i Korsnäs. Arrangörerna
Korsnäsufbf/Motor Maniax tur med vädret och
hela arrangemanget kunde genomföras i fint
väder.

Dagen inleddes med parad och motorcykelshow av
David Hjulfors och Samuel Matkoski. Bland de tävlande
syntes också kommundirektör Christina Båssar, som ville
testa vad hennes Audi TT går för.
Tyvärr inleddes tävlingen med en dikeskörning, vilket
innebar att en del av tidtagarutrustningen måste bytas
och dagens program försenades med en timme. Men efter

Muskelbilar i väntan på grönt ljus.

gjorda reparationer kom racet igång igen och de 47 tävlande fick mäta sina hästkrafter längs den 402 meter långa
sträckan på Strandvägen i kyrkbyn.
Dagens snabbaste bilförare var John Carlson som körde
sträckan på 11,33 sekunder. Dagens snabbaste på motorcykel var Daniel Ek, som klarade av sträckan på 10,49
sekunder. Daniel Ek hade även dagens snabbaste sluthastighet 221,43 km/h. Christina Båssar körde sträckan på
16,49 sekunder med en sluthastighet på 139,87 km/h.
Dagen avslutades med sedvanlig burnout och däckbränning bland alla deltagare.
Text och foto: Kenth Nedergård

David Hjulfors uppvisade motorcykelakrobatik.

Gladiator på mattan i Harrström

Sista fredagen innan sommarlovet tog slut och
skolstarten tog vid ordnades sommarens häftigaste evenemang i Harrström aktivitetspark
Skepp & Skoj.

Solen sken och vindarna var för ovanlighetens skull rätt
varma denna sommar. Gladiatorn Peter ”Pansar” Blahà,
känd från Sveriges TV4, var kvällens dragplåster. På
grund av att han alltid framträder i bar överkropp var han
glad att vädret var på hans sida.
Gladiatorn mötte de nyfikna och brottningssugna
barnen på brottningsmattan. Spänning lyste i ögonen och
förundran likaså. Alla vågade inte ställa sig i brottningskön första omgången utan var nöjda med se på, men efter
att man fått autograf och känna på honom lite så var det
fler som tog mod till sig och utmanade honom. De allra
flesta matcher vann barnen efter att Pansar bjudit på flygturer och snurrkaruseller av olika slag. Svetten lackade
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hos gladiatorn, men humöret var på topp och alla barn
och vuxna som ville ha autograf eller bli fotograferad med
gladiatorn fick den möjligheten.
På plats i parken fanns även hoppborgar och den populära bungy-trampolin. I bungy-trampolinen var det fullt
med hoppare hela kvällen.
Harrström ungdoms- och hembygdsförening som stod
som arrangör för kvällen skötte serveringen under kvällen.
Bland annat den goda mjukglassen, hotdog och bakad
potatis kunde man fylla på med när batterierna behövde
laddas inför mer hopp och skoj. Uppskattningsvis bestod
besökarantalet av cirka 300 barn, unga, föräldrar, moroch farföräldrar som kom och gick under kvällen.
- Det var roligt att vår satsning lockade så många och att
besökare kunde skymtas åtminstone ända från Vörå i norr
till Kristinestad i söder, hälsar Sofia Mitts-Björkblom.

KORSNÄS
Nytt
Företagaren har ofta en gedigen kunskap från
sin bransch och om de egna produkterna men
affärsverksamhetskunskapen kan vara bristande.
Om företaget står inför ett generations- eller
ägarskifte behöver man oftast utomstående rådgivning för att kartlägga försäljningsskicket och i
koordinering av praktiska åtgärder.
Projektet ”Ett planerat ägarskifte”, som finansieras av
landsbygdens utvecklingsprogram, genomförs av Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Jakobstadsregionens
utvecklingsbolag Concordia Ab och Kristinestads näringslivscentral Ab. Projektet som startat i april 2017 pågår
till slutet av 2019.
– Vår målsättning är att öka medvetenheten om betydelsen av ett väl förberett ägarskifte för affärsverksamheten ur både köparens och säljarens synvinkel. Vi vill
få företagarna att påbörja planeringen och implementeringen av ägar- eller generationsskiftet i god tid innan
den slutliga försäljningen eller generationsskiftet, säger
projektchef Sari Saarikoski från VASEK.
– Genom att utveckla våra egna rådgivningsprocesser
kan vi garantera att företagarna får jämlik och kunnig
service av hög kvalitet i ägarskiftessituationer oavsett
om företaget är från Vasaregionen, Kristinestadsregionen eller Jakobstadsregionen. Genom att arbeta tillsammans sprids också informationen mellan regionerna om
de företag som är i ”tyst” försäljning, påpekar Kari Myllymäki, företagsrådgivare på Concordia.

– Och vi kommer förstås att informera om Österbottens Företagsbörs som är en nättjänst som varit i
bruk i ett par år. Detta för att få fler företagare att få
upp ögonen för tjänsten och de möjligheter den ger för
utökad synlighet och därmed fler köpkandidater.
– Företagets försäljningsprocess är ofta lång och personlig ur företagarens synvinkel. Det mest tidskrävande
arbetet kan vara att ta reda på vem eller vilka som skall
ta över och med vilka ägarandelar, påminner Timo Vauhkonen från Kristinestads näringslivscentral.
Grundlig förberedelse och skatteplanering som
påbörjats i tid är speciellt viktigt eftersom man före
ägarskiftet kan minska skattepåföljderna genom förändringar i t.ex. företagsform eller bolagsavtal, dividendutdelning eller delning av bolaget.
– Ägarskifte är en ypperlig möjlighet till utveckling
av företaget och man borde betona detta då man försöker locka till sig potentiella köpare eller efterträdare.
Att köpa ett befintligt företag är ett ypperligt sätt att bli
företagare! påminner Kjell Nydahl den erfarne företagsrådgivaren i generationsskiftessfrågor.
Information om ägar- och generationsskiften delas ut
åt företag genom bl.a. regelbundet arrangerade ägarskiftesseminarier. Det första seminariet går av stapeln
den 31.10 i Vasa (Läs mera på www.vasek.fi -> Evenemangskalender). Följande seminarium ordnas 2018 i
Jakobstad och Kristinestad.
Generations- eller ägarskifte på kommande? Kontakta
VASEK, vi hjälper konfidentiellt och kostnadsfritt!

Ett planerat ägarskifte
I projektet Ett planerat ägarskifte säkerställer man smidiga ägarskiften i Österbotten genom att skapa ett gemensamt servicekoncept för ägarskiftesrådgivare vid de tre utvecklingsbolagen.
På så vis bidrar projektet till näringslivet i landsbygden och till
permanenta arbetsplatser.
I projektet fokuserar man också på att utveckla marknaden för
företagsköp: utom mer information behövs fler möten ansikte
mot ansikte, match making-event, seminarier och tillfällen för
nätverkande och informationsspridning. Det behövs fler företag
i försäljningsskick och fler personer som blir företagare genom
företagsköp samt företag som utvidgar verksamheten genom
företagsköp.
Projektet fokuserar på följande teman
•

ägarskifte: utomstående företag eller person(er) köper
företag

•

generationsväxling: efterträdaren kommer från egen familj

•

finansiering och köpets beskattningsfrågor av central betydelse

•

både säljare och köpare är målgrupper

•

Företagsbörsen ett alternativ som handelsplats.

Projektperiod 1.4.2017–31.12.2019
Budget 500 000 euro
Projektet genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tillsammans med Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
och Kristinestads näringslivscentral Ab.
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Gott förarbete underlättar ägarskiftet
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K	
  

Ny hösttermin!

	
  	
  	
  	
  RÅK-‐RACE	
  

MI:s kursprogram delas ut till alla hushåll fredag
25.8, finns också på hemsidan.
Fr.o.m onsdag 30.8 kl. 8.30 kan du anmäla dig
till höstens kurser och föreläsningar via nätet
www.malax.fi eller per tfn 040-6508100 och
040-6508099.
Välkommen på kurs hälsar vi på MI!

	
  	
  	
  	
  	
  NORRÄNGSVÄGEN	
  

”SPRING-CYKLA-GÅ,!
en bana för STORA och SMÅ”	
  
	
  
START VID TAKLAX UF

(Ej skidspåret!) Ingen deltagaravgift

SÖNDAG 10.9
kl. 13.00-15.00	
  
	
  
På samma gång pågår

FÖRSÄLJNING av bland annat:

Tomatbutiken, Finnes Grönsaker,
Skärgårdsdelikatesser,
Sandras Salong - flätor och ansiktsmålning,
kaﬀe, korv och våﬄor. 	
  
	
  

VÄLKOMMEN!	
  
ARRANGÖR:	
  TAKLAX	
  UNGDOMSFÖRENING	
  

Korsnäs Hembygdsförening r.f
ordnar berättarkväll den 15 september 2017
kl 18.00 på hembygdsmuseet.
Vi får då ta del av scener ur Leidenius pjäsen.
Kaffeservering.
Alla hjärtligt välkomna!

Digidag
Digidag i Korsnäs bibliotek onsdag 11.10 kl 12-17
Bibliotekarie, projektarbetare Anneli Haapaharju från
Vasa stadsbibliotek ger handledning i användningen
av olika tjänster, såsom bokning av tid till laboratorium
på webben, att titta på egna hälsouppgifter i Mina Kanta-sidorna, skattemyndighetens eller FPA:s tjänster, köp
av rese- eller inträdesbiljetter på webben o.s.v. Råd ges
också om hur man använder Skype och sociala medier
samt bibliotekets e-böcker och -tidningar, e-bibliotekets och Celias ljudbokstjänster.
Utöver handledningstillfällena erbjuds också telefonrådgivning på torsdagar kl. 10:00-16:00, Tel. 040 481 1432
(under tiden 17.8.-31.10.).
Vasa stadsbibliotek och Fredrikabiblioteken deltar i ett
nationellt projekt som heter AUTA (Hjälp) som vill ge
medborgarna svar på alla frågor kring digitala tjänster,
ett uppdrag som biblioteken har nationellt. Denna
infodag är en del av projektet.
Allt är avgiftsfritt och ingen förhandsanmälan behövs!
Kaffebjudning. Varmt välkommen!
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September: Korsnäs om 100 år, Korsnäs kby skolas
elever skriver och tecknar. Från vårens workshopar
med författaren Carita Nyström.
Oktober: målningar av Sickan Smedlund.

Biblioteket
Biblioteket övergår till vinteröppethållningstider,
1.9. 2017-31.5. 2018
måndag och fredag 12-19
tisdag och torsdag 12-16
onsdag 12-17
Dag före helg till kl. 16
Bokbussen kör udda veckor måndag, tisdag,
onsdag till och med vecka 51.
Mikael Lövdahl fortsätter som bokbusschaufför
åtminstone detta år.

Stickcafé
Stickcafé Novellitta fortsätter tisdag 5.9. kl. 10-12.
Kom och handarbeta i trevligt sällskap, ny som
gammal! Biblioteket bjuder på nyutkommen litteratur och färskt bulla till kaffet!

Sagostunder
Wasa teater, sagostunder i biblioteket kl 9.30 med
Nina Dahl-Tallgren under hösten: 20.9, 17.10, 1.11.,
15.11 (Nordiska biblioteksveckan)

Gästföreläsning

Höstens kulturresor

Gäst från Laholm, Sverige,
Susanne Gerstenberg, medverkat i Miljömagasinet, talar om
naturnära skogsbruk i Tyskland
och Sverige.

Boka i biblioteket, tel 06-3479140

Måndag 4.9 i biblioteket kl. 19.

12.10 Billy Elliot- musikal på Vasa stadsteater

Höstens kulturresa
Kulturresan till Helsingfors är framflyttad till
27-29.10. Vi besöker Bokmässan som har tema
Finland och tar del av huvudstadens SuomiFinland100-utbud av kulturella begivenheter!
På söndagen går vi på Muminmuseet och på Birkautställning på Vapriikki i Tammerfors. Även tid
för eget program såsom shopping och annat trevligt!
Avfärd fredag eftermiddag, två nätter i dubbelrum
på hotell Marski i centrala Helsingfors, bussresan,
ca-pris 200 euro. Övrigt tillkommer, vi strävar efter
grupprabatter på inträden. Mer info om kvällsprogram med mera, ring biblioteket.
Bindande anmälningar senast 25.9. till biblioteket
tel 06-3479140.

20.10 Ingvar! på Wasa teater

22.11. Vinterklang Helen Sjöholm mfl på WT
(kölista)

24.11. Skymning, gryning, Närpes simhall.
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IF FYREN
INFORMERAR
FM i friidrott

Gymträning för ungdomar
Gratis gymträning för ungdomar (Ungdomsgruppen) på Hälsosmedjan hösten 2017. Start
onsdag 13.9 kl. 17.30-18.30. Alla ungdomar i
åk 7-9 och studerande på andra stadiet är välkomna. Varierande cirkelträning med Kevins
Storfors som ledare. Gratis, så passa på!

Info om simhallsresorna
Eftersom intresset för simhallsresorna var svagt
under våren undrar vi nu om det finns intresse
att åka till Närpes och simma under hösten?
Meddela isåfall Ert preliminära intresse till Petra
eller Roger.
Ta gärna kontakt även om Ni har önskemål om
andra tider för simhallsresorna eller önskemål
om andra återkommande eller enskilda evenemang. Tack på förhand!
Petra Sundholm, petra@sou.fi eller 0458764838 eller Roger Lindholm roger.lindholm@
korsnas.fi eller 044-2000081

Kauhava stod värd för finska mästerskapen i
friidrott för 19-22 åringar den 4-6.8.2017. Tre
idrottare från IF Fyren deltog i tävlingarna.
I klassen D 22 år sprang Nathalie Nystrand både
200m och 400 m. På 200 m sprang Nathalie
tiden 26,89. En fjortonde plats blev det på 400 m
med tiden 59,07. Nathalies säsongbästa resultat
är: 200 m 26,24 och 400 m 59,07.
Felicia Åbacka sprang 100 m i samma klass D 22
år och tog sig till final. Där blev det en åttonde
plats med tiden 12,67. Felicias säsongbästa
resultat: 100 m 12,42 och 200 m 26,27.
Hung Pham Huy sprang 100 m och kom till
semifinal. I längd blev Hung femma med resultatet 675 cm.
Hungs säsongbästa resultat: 100 m 11,19 (i
medvind 10,98), 200 m 23,21 och längd 687 som
är klubbrekord i herrklassen.

Resultat från knattefinalen
P-10 år Noah Hoijar längd 3. (349), diskus 2.
(17,63) kula 3. (5,99) och spjut 3. (18.17).
Elin Vägar F-11 år: 60 m 10. (9,84), 150 m 5.
(24,99) och längd 9. (321)

Årets motionskampanj avslutad
Sommarens motionskampanj som pågick
under tiden 8.8.-11.6.2017 avslutades med
utlottning av priser.
Pristagarna är följande:
Huvudvinsten som även i år är en cykel gick till
Christina Åkersten från Korsbäck, Grattis !
Övriga utlottningspris vanns av Gurli Nygrund
Molpe, Vivan Hartvik Korsnäs, Karin Björkholm
Korsbäck, Nils Krönars Harrström och Tommy
Vesterback Taklax. Dessa pristagare får sina pris
per post.

Skidskyttepremierade
IF Fyren premierade två personer, som aktivt
arbetat för skidskytteverksamheten: Kent
Nykamb och Lars Forsman.

Årsmöte
Korsnäs Mine Center
håller årsmöte
torsdag 31.8.2017 kl. 15.00 vid gruvan.
Stadgeenliga ärenden. Välkomna.
Styrelsen

Fr.v. skidskyttesektionens ordförande Henrik
Backgren, Lars Forsman och Kent Nykamb.
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Mathantverkskurs

Vi avslutar säsongen i vårt odlingsväxthus med
att den kände odlaren/bloggaren Farbror Grön
- Johannes Wätterbäck från Sverige kommer
första gången till Finland och då till Korsnäs.
Onsdag 4.10 kl. 14.00-17.30 på mathantverkarna
produktionsställe, Gruvvägen 32
Dagen börjar med att vi praktiskt tillverkar produkter:
-

-

Vi röker chili och gör syrad rökt sås

Onsdag 4.10 kl. 18.30-20.00 i Korsnäsgården,
Vikingvägen 9

Vi gör örtolja och örtsalt

-

Vi torkar zucchinichips

Föreläsningar 2 x 45 minuter

Av ungsbakade tomater gör vi krossad tomatsås
samt chips och puré på de torkade skalen

•

Att ta tillvara skörden

-

Tomatsirap

•

Att vidareförädla skörden till mat
och mathantverk
Smakprov på produkter!

-

Vi fikar på peppad, stekt surdeg som serveras med
sirap och vaniljglass
Antalet platser till tillverkningen av produkter med
Johannes är begränsade till endast 20!
Anmälning till helena@mathantverk.fi eller 0505910049

Föreläsningarna öppna för alla
intresserade.
Anmälning till helena@
mathantverk.fi eller 050-5910049

Korsnäs
Samfällighet

Träffpunkt Spiron informerar...

På kommande

Verksamhet på Korsnäsgården. Dörren är öppen mellan kl. 1013.00.

Kurs i gjutning av
choklad

28.08 Spiron har öppet mellan kl. 10-13.00.
Fri samvaro och diskussion kring hur
sommaren varit samt fortsättningen av
Träffpunkt Spiron står på programmet.

Årets kock 2017 Mattias
Åhman kommer till
Korsnäs

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

Följ information på vår
Facebooksida Lokalt center
för mathantverk eller
via vår hemsida

SOMMARLOPPIS
vid Gruvan -

Gruvvägen 28

- i Korsnäs

LÖRDAGAR kl. 11.00–15.00
fr.o.m. lör. 3.10. t.o.m. lör. 5.12.2017.

www.mathantverk.fi

Samtidigt är det insamling av hela, rena och
fläckfria kläder, skor, sängkläder, gardiner,
mattor, husgeråd mm.
OBS!!! Inte böcker, filmer och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
Mera information ger Anna-Mi Björkqvist
050 3638056
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Aktuellt från småbarnspedagogiken
Den lokala planen för småbarnspedagogik i Korsnäs kommun godkändes av bildningsnämnden
10 maj 2017 och har tagits i bruk från 1 augusti. Planen finns att läsa via länk från Korsnäs kommuns hemsida under småbarnspedagogik.
Nu är det dags att lyfta fram småbarnspedagogikens betydelse och det viktiga arbete som
utförs varje dag i vårt land. Småbarnspedagogiken firas med en egen dag den 5.9.2017.
I Korsnäs kommun firar vi småbarnspedagogiken på följande sätt:
Öppet hus tisdagen den 5 september kl. 09:00-10:30 på
Molpe daghem, Tulavippan
Kottebo daghem, Korsnäs
Välkommen att hälsa på och leka med oss!
Harrström daghem uppmärksammar dagen med en familjekväll. Mera info från daghemmet.
Hälsningar från oss alla inom småbarnspedagogiken!

Festtalare: Christina Båssar
Underhållare: Lasse Eriksson
Program med inslag av överraskningar
Dans till orkester
Anmäl Er till festen senast den 29.9.2017 - Katarina Westerlund tel. 0504455478 (katarina.westerlund@bob.fi) eller
Jan--Erik Ravals tel. 0503853039 (jeravals@gmail.com)
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Kaninklubb

Kaninklubb tisdagar under tiden
5.9-10.10 kl. 17.00-18.30 vid
Korsnäsgården (utomhus)
Kaninklubbarna lär dig allt om din kanin.
Hur du sköter den med foder, kloklippning,
burens utrymme, renhållning, Träning med
sele och sedan koppel. Hur man tränar
hoppning och så hur man tävlar med sin
kanin internationellt. Första gången tar du
inte med din kanin, utan vi önskar att du
har med en förälder. Sedan tar du med en
kanin, sele, koppel och transportbur. Selen
och kopplets fason förklarar vi första träffen.
30€/deltagare, i priset ingår medlemsavgift
till Korsnäs 4H så att du är försäkrad under
våra evenemang.
Meddela deltagarens namn, förälders telefonnummer och eventuella allergier. Meddela även om vi inte får använda foton i
reklamsyfte! Anmäl senast 1.9. till Petra på
petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838.

Klubbledare-HjälpledareArbetslivets spelregler
Är Du mellan 15-22 år och gärna vill
jobba med barn i olika föreningar eller
Din lokala 4H-förening så är Du hjärtligt välkommen med till Vägvik!
Lördagen den 2 september håller vi en
inspirationsdag där vi bygger upp temaklubbar för barn, jobbar med olika evenemangsidéer och går igenom arbetslivets
spelregler. Vi lagar mat tillsammans och har
en ljuvlig dag tillsammans i härlig skärgårdsmiljö kl. 10.00-16.00.
Pris 15€ där kurs, mat och allt material
ingår.
Anmäl dig före 28.8 (meddela eventuella
allergier) till petra.sundholm@fs4h.fi eller
mia.gull@fs4h.fi. Förfrågningar kan ställas
till Petra på 045-8764838 eller Mia 0504961506.

Kom alltid ihåg att kolla facebook
eller hemsidan för aktuell information!

Gilla oss på www.korsnas.fs4h.fi
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SCOUTPROGRAM HÖSTEN 2017
Mån 23.10 kl. 18.00 Start från församlingshemmet. Vi åker till Närpes och bowlar.
Scoutkåren betalar avgiften. Hemkomst ca
21.00.
Fre 3.11 kl. 17.00 Start från församlingshemmet.
Bussresa till simhallen i Kristinestad, vi simmar
och äter sen pizza i Närpes på hemvägen.
Scoutkåren betalar. Hemkomst sent!
OBS!!! Pojkarna bör ha simbyxor INTE
simshorts!
Mån 18.9 kl. 18.00 Församlingshemmet
Inskrivning och provning av scouttröjor.
Knopar, knutar och stormlykta.

Mån 6.11 kl.18.00 Församlingshemmet. Knopar
och knutar.
Mån 13.11 kl. 18.00 Församlingshemmet.
Guldsmuggling. Utomhus.

Mån 25.9 kl.18.00 Vi samlas vid församlingshemmet och åker till Waterloo och skjuter
med luftgevär. Instruktörer från skytteföreningen är med.
Tis 3.10 kl. 17.00 Träff vid församlingshemmet, vi åker till klätterväggen i Vasa. Scoutkåren betalar avgiften. Bussen stannar vid Andb
i Molpe.
Ons 4.10 kl. 18.00-19.00. Församlingshemmet. Föräldraträff.
Fre-Lör 13-14.10
Mera info senare.

HAJK TILL GLÄNTAN.

Mån 20.11 kl. 18.00 Församlingshmmet. Hemligt program.
		
Sön 3.12 kl. 11.00 Familjegudstjänst i kyrkan.
Vi träffas i församlingshemmet kl. 10.30.
		
Ons 6.12 SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS GUDSTJÄNST
kl. 10.30 Scouterna samlas i församlingshemmet och deltar i gudstjänsten, efteråt står
scouterna hedersvakt vid de stupades grav
med ljus i händerna.
Mån 11.12 kl. 18.00 Scoutavslutning. Mera info
senare.

Mån 16.10 kl.18.00 Start från församlingshemmet till Molpe. Karta och kompass.
Vid dåligt väder ta stövlar och vattentåliga
kläder på.

Kontaktuppgifter
Sture Södergran 0500-662917
Jan-Ola Granholm 044-4101823
SCOUTHALSDUKEN SKALL ALLTID VARA
PÅ! VAR REDO!
Vid frågor ring Sture 0500-662917
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KAMPANJ!!!

Tvätt Vaxning Städning 60

€
Polering 1step + städning 150€
Tvätt för hand 20€ med vaxshampoo

Träning för hälsan!

Höstens kurser på
HälsoSmedjan drar igång!

Välkommen

Lediga kursplatser finns i följande grupper:
Onsdagar (med start 13.9)
-

Antikrundan

-

Power4U

kl.15.00

kl.18.30

Torsdagar (med start 14.9)
-

Hard Core kl.17.30

För mer information
besök vår hemsida
www.kroppsverkstaden.com

Finns på Facebook
Hemsida www cbclean.fi

Anmäl ditt intresse på info@
kroppsverkstaden.com eller
ring Jonna på 050-3281401.
Invänta bekräftelse.

ÖPPET MÅ-FRE 8 - 16

Må Bra i höstmörkret med ett handarbete.
HÖSTENS NYA STICKGARN ÄR PÅ KOMMANDE!

                                                                                      
SÄLJES FIN BOSTADSFASTIGHET I
KORSNÄS KYRKOBY
Bostadsfastigheten 280-404-5-42 med
bostadsbyggnad (5r+kök o. bastuavdeln,
tot. 157 m2) och garagebyggnad (48
m2) vid Kyrkobyv. 105B i Korsnäs säljes.
Byggnaderna är grundrenoverade/byggda
år 1996 och de är i mycket bra skick.
Förfrågningar o. anbud till Korsnäs
Andelsbank/Koski, Silverbergsv.20,
66200 Korsnäs, tel.nr 010 255 5501,
ann-cathrine.koski@op.fi. Visning enligt
överenskommelse. Fri prövningsrätt
förbehålles.

Kolla in oss på

Nybos bybutik Töjby 06-3647106
Må–to 8.30–17 • Fr 8.30–18 • Lö 8.30–13
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NYHETER

“Fisken ur disken -lunch” lördagar 12-18.
Lunchen varieras enligt fångstlyckan.
Vi bakar surdegspizza
fre kl 15.00-20.00 lö kl 12.00-20.00.
Utökat sortiment - se MatBiten på Facebook
MATBITEN

Strandvägen 4327 , Korsnäs
Tfn 040-678 6169
Öppet:
Måndag - onsdag kl. 9 - 15 Torsdag kl. 9 - 17
Fredag kl. 9 - 20 Lördag kl. 12 - 20

Sikta mot dina mål genom att spara
Vi vill bidra till att förverkliga våra ägarkunders drömmar. Det är möjligt
genom att spara. Som ägarkund köper och säljer du fonder avgiftsfritt.

Börja spara: op.ﬁ/borja
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RE 129

MS 231

FS 260 C-E


ErgoStart lättstart



Advance röjsele



41,6 cm³ 2,0 kW



Röjklinga,
slyklinga och
trimhuvud



Utmärkt vikt-effekt
förhållande



42,6 cm³ 2,0kW



Svärd 35 cm



Vikt 4,8 kg

till kampanjpriser

399,-

BR 200

449,-

699,-



9m slang



135 bar

399,

2-MIX motor



27,2 cm³ 800 m³/h



Vikt 5,7 kg

Tryckimpregnerat virke
Brett urval i lager

RIFF SBAE

28x95
28x120
48x98
48x123
48x148

Dräneringsrör,
trummrör och
tillbehör i lager

ROLLER+ S3

LIGHT BOOT

NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131




OLIVE S4

7817450
2827700

                                                                                      

B&Å Market

Affären upphör...

Slutförsäljningen fortsätter …

Slutförsäljningen har inletts,
alla dar nya erbjudanden!

                                                         
1/9 2017   nya öppettider
                                                         
Måndag-fredag   12-17

Öppethållningstider fr.o.m
28.8.2017
Må – fre 12-17
Lö 10 – 13
(övriga tider enligt
överenskommelse)

                                                         
Välkommen !
                                                         
0500-332697,   06-3644177

Molpeboden

B & Å Market

Taklaxvägen 525
66280 Taklax

Tel. 06-3476602/050-3623014
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Tervetuloa syksy!
Kesä on siirtymässä loppukiriin tavalliseen nopeaan vauhtiinsa. Jäljelle jäävät heijastukset siitä mihin ihanat kesäpäivämme oikeastaan häipyivät ja mitä kaikkea kesämme
aikana tapahtui. Toivon, että moni muu kanssani voi muistaa kesäjuhlan jalkapallokentällä 1 heinäkuuta loistavana kesäpäivänä ja haluan vielä kerran kiittää sponsoreitamme
ja yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia mukana olijoita siitä, että saimme mahdollisuuden yhdessä kokeilla hiukan toisenlaista riemujuhlaa!
Ystävyyskuntavieraamme Borgholmista olivat hyvin
vaikuttuneita kunnastamme ja yritysvierailusta, jota suorittivat Dermoshopiin, Spa Dealersiin sekä Håkan Westerin turkistarhalle. Toivomme, että hyvät yhteytemme Borgholmiin
vosivat myötävaikuttaa laajempaan yhteistyöhön yli rajojen
sekä kouluille, asukkaille että osaaville yrittäjillemme.
Kesän tapahtumat ovat antaneet Korsnäsin kunnalle paljon
huomiota yli uutiskynnyksen. Me, jotka olemme tottuneet
lukemaan kunnasta Vasabladetissa ja Sydinissä, olemme nyt
saaneet lukea kunnasta Hesarissa, Suomen Kuvalehdessä ja
vielä on tulossa reportaasi viikkolehteen Anna. Aihepiirejä
ovat olleet yksipuoluejärjestelmämme (RKP), maahanmuuttajien kotouttaminen, yksikielisyys (ruotsinkielisyys) sekä
miten onnellisia voidaan olla pienessä Korsnäissa. Hesarin
keskiaukeama 18.6.2017 otsikolla VKaikki hyin KorsnäsissäK on mainos, jota emme voi aikaansaada kunnallisilla
viranhaltijoilla tai talousarviovaroilla, koska kyse on niin
paljon muusta.
Itse olen sopivasti lukenut monta suosikkikirjailijoideni
kirjaa ja koin, että se sopi hyvin tälle kesälle, joten mikäli
ette ole vielä löytäneet suosikkejanne käykää erittäin hienossa kirjastossamme niin henkilökunta voi opastaa teitä
antoisaan lukuelämykseen.
Mutta, kuten kaikki hauska alkaa ja loppuu aikanaan
muuttuu nyt kesä syksyksi ja kunnallinen syksy tulee myös
tänä vuonna sisältämään haasteensa. Jo elokuun lopussa
sekä hallituksella että valtuustolla tulee olemaan ensimmäiset kokouksensa. Agendalla on lausunnot Pohjanmaan
liitolle koskien työryhmien raportteja tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollosta Pohjanmaan maakunnassa.
Kesä on ollut tapahtumarikas myös mitä
tulee maamme sote-uudistukseen. Kesäkuun lopussa tuli perustuslakivaliokunnan
lausunto tähänastisesta uudistustyöstä.
Perustuslakivaliokunta romutti periaatteessa ehdotetun valinnanvapauslainsäädännön. Keskeistä lausunnossa
oli mielestäni, että kertakaikkiaan todettiin, että vaatimus
julkisten palvelujen yhtiöittäminen on perustuslain
vastainen. Olemme erilaisissa keskusteluissa
viime vuoden aikana
huomauttaneet,
että
ehdotettu ehdotus tar-
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koittaa, että julkisia varoja ja tuotantoa siirretään yksityisille
vaikka lopullinen vastuu koko ajan jäisi julkiselle puolelle.
Nyt odotamme, että uudet maakunnat itse voivat päättää ja
rakentaa sellainen palvelutuotanto, joka sopii parhaiten asianomaiselle alueelle. Minusta tuntuu rauhallisemmalta ja turvallisemmalta tietää, että on olemassa julkinen vastaanottaja
viroille ja palkatuille, joita siirretään Korsnäsin kunnasta
uuteen sote-maakuntaan. Mikäli sinua kiinnostaa seurata
valmistelua ja tapahtumia Pohjanmaan uudistustyöhön liittyen voit hyvinkin liittää Pohjanmaan liiton portaalin nettiselaimesi suosikkeihin, https://2019.osterbotten.fi/, sieltä
löytyy uusin informaatio kokouksista ja muusta uudistustyöhön liittyvästä.
Aikataulu uudistuksen valinnanvapauden käyttöönoton suhteen oli toinen ratkaiseva kohta, jota perustuslakivaliokunta arvosteli. Katsottiin, että tiukka aikataulu
äärimmäistapauksissa voi aiheuttaa vakavan kriisin terveydenhuollossa. Hallitus on sen jälkeen tarkistanut koko
uudistustyön aikataulua ja lisännyt valmisteluja vuodella.
Tämän päivän aikataulun mukaan saamme odottaa uutta
valinnanvapauslainsäädäntöehdotusta helmi-maaliskuulle
2018 ja ennen sitä lainsäädäntöä valmistelevat ministeriön
virkamiehet, siten, että meillä on ruotsinkielinen versio
loka-marraskuussa 2017 ja sitä on lähetettävä uudelle
lausuntokierrokselle ennen joulua 2017. On lähdetty siitä,
että lakipaketit hyväksytään toukokuussa 2018 ja silloin
aloittaa tilapäinen valmisteluelin työnsä kesäkuussa 2018 ja
maakuntavaalit pidetään lokakuussa 2018. Uusi maakuntavaltuusto aloittaa työnsä tammikuussa 2019 ja uudet
maakunnat ottavat hoitaakseen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 1.1.2020 lähtien.
Omat henkilökohtaiset pohdiskeluni tilanteesta juuri nyt
ovat, että maakunta ja ajatus siitä, että maakunta ottaa hoitaakseen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, vaikuttaa
käyttökelpoiselta eduskunnan enemmistöä ajatellen ja arvelen, että näemme uudet maakunnat uutena hallintotasona
maassamme. Mitä tulee valinnanvapauden vanavedessä ja
miten eri hallituspuolueet joutuvat tekemään kompromisseja sen osan uudistuksen suhteen on mielestäni enemmän
epäselvä, kuten myös onko uusi aikataulu lopullinen vai
näemmekö lisää tarkistuksia valmistuksen edetessä. Riippumatta henkilökohtaisista ajatuksistani meillä on kuuma
poliittinen syksy tulossa.
Toivon, että kesä on tarjout tarpeeksi lepoa ja taukoja
arkeen, että olisimme kaikki valmiit syksyn haasteisiin mutta
mikäli tuntuu epävarmalta sopii vielä nauttia elokuusta!

Tervetuloa takaisin syksyn työhön!
Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Suuri kesäjuhla

Suuri kesäjuhla Korsnäsin urheilukentällä 1
heinäkuuta oli vuoden kohokohta. Korsnäs juhli
130 vuotta ja Suomi 100 vuotta täpötäydellä
ohjelmalla nuorille ja vanhemmille.

Kansa virtasi joka suunnasta ja täytti urheilukentän.
Sijoitetut tuolit täyttyivät vähitellen. Osa sijoitti picknickvilttinsä ja nautti ohjelmasta ruohonjuuritasolta. Takana
istui ihmisiä lehtereillä ja koulun suuntaan suuntautuvalla
penkereellä. Arviolta noin 700 henkilöä osallistuivat
juhlaan.
Sellisti Iida-Vilhelmina Sinivalo aloitti juhlan tunnelmallisesti yhdessä Ile Kallio Rock Bandin kanssa.
Päivän juontajilla Kaj Kunnaksella ja Susanne Skatalla
oli hikinen tehtävä huolehtia kaikista ohjelmakohdista ja
erikoisosuuksilla mutta hoitivat tehtävänsä bravuurilla.
Tunnetulle urheilujuontajalle Kaj Kunnakselle oli kyseessä ensimmäinen käynti Korsnäsiin mutta tunsi olevansa
tervetullut alusta lähtien.
Kunnanjohtaja Christina Båssarilla oli kunnia toivottaa
yleisö tervetulleeksi apunaan valtuuston puheenjohtaja
Marcus Nordmyr ja hallituksen puheenjohtaja Sven-Erik
Bernas.
Oikeassa syntymäpäiväjuhlassa on tapana antaa lahjoja.
Näin myös kunnan juhlapäivänä. Vieraat tulivat naapurikunnista ja maakunnasta. Koska samanaikaisesti järjestettiin ystävyyskuntavierailu kunnan pohjoismaisista
ystävyyskunnista, saivat he myös auttaa 130-vuotiaan
juhlimisessa.
Päivän kunniaksi oli kunnan tunnetuin kesävieras, kirjailija Antti Tuuri, yhteistyössä paikallisen kirjailijan
Carita Nyströmin kanssa kirjoittanut historiallisen kunnianosoituksen 130-vuotiaalle Korsnäsille ja 100-vuotiaalle
Suomelle. Historiaa esittivät Kaj Kunnas ja Marika Krook
Iida-Vilhelmiina Sinivalon säestämänä.
Oikeassa juhlassa on tapana käyttää tunnettua juhlapuhujaa. Korsnäsin juhliessa 130-vuotisjuhliaan ei riitt-

Lahjoja tuli naapurikunnilta.

Marika Krook oli yksi juhlapäivän esiintyjistä.

änyt yksi, vaan oli lähestytty kolmea. Ensimmäisenä oli
vuorossa kansanedustaja Joakim Strand, joka nosti esiin
Korsnäsin osana menestyksekästä Vaasan seutua.
Europarlamentaarikko Nils Torvalds, päällään Korsnäsin neulepaita, kertoi Korsnäsin ja Korsnäslaisten
kokemuksistaan. Lopuksi Kenneth Ingman, Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton puheenjohtaja, sai nostaa
esiin turkistarhauksen eräänä tärkeimpänä elinkeinona
Korsnäsissa ja Pohjanmaalla.
Välillä katsojille tarjottiin monenlaista musiikkia.
Marika Krook viihdytti soololaululla bändinsä kanssa
sekä laulamalla duettoa Patrik Erikssonin kanssa. Marikan tytär Nicole Viglione-Krook sai myös näyttää millaisissa jalanjäljissä hän kulkee.
Seitsemän lasta pukeutuneina Korsnäsin neulepaitoihin
saivat suurimmat aplodit erikoisesti kirjoitetusta Korsnäs
rapista Thommy Bergström johdolla. Lapsilla oli myös
mahdollisuus esittää päivän päävieraille ja juontajille
viekkaita kysymyksiä. Kysymykset vaihtelivat siitä miksikä vieraat pieninä halusivat tulla täyskasvuisina, miten
paljon he työskentelevät ja miten usein pesevät hampaansa.
Juhlan aikana myös Korsnäslaisia huomioitiin. Kunnan
100-vuotiaat Anna Hall, Svea Nordlund ja Gunnar Häggvik saivat lämpimän tervehdyksen vaikkakaan eivät voineet osallistua. Estradille kutsuttiin sitä vastoin kunnan
0-vuotiaat. Kaikki vastasyntyneet Korsnäslaiset saivat
lahjan Korsnäsin neulepaidan ja lapasien muodossa.
Kunnan kaikki kaikessa saivat myös ansaitut onnittelut.
Sekä palkatut että vapaa-ajan poliitikkoina 20, 30 tai 40
vuotta toimineet saivat Suomen kuntaliiton ansiomerkin
ja kukkatervehdyksen. Kyseeseen tuli pitkä rivi aktiivisia
Korsnäslaisia.
Juhlat päättyivät rokin tahteihin, jossa musiikkia soittivat Ile Kallio Big Rock Band, Marika Krook ja ruotsalainen artisti Patrik Isaksson.
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Suomen kunnissa ja maakunnissa toimii arkisankareita, joidenka väsymätön työ turvaa maan
elinvoiman ja hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa – näin myös Korsnäsissa.

Kuntaliiton ansiomerkki tarkoittaa kaunista perinnettä
kiittää ja palkita arvokkaasta työstä. Palkatut ja luottamusjäsenet kunnassa arvostavat ja odottavat, että voivat
kruunata uraansa ansiomerkillä.
Kuntaliton ansiomerkki 20, 30 tai 40 vuoden johdosta
Korsnäsin kunnan palveluksessa tai kunnallisesta luottamustehtävästä jaettiin juhlallisuuksissa 1.7.2017. Ne,
joilla ei ollut mahdollisuus osallistua juhlaan, ovat saaneet
tai saavat ansiomerkkinsä myöhemmässä tilaisuudessa.
Kultainen 40 vuoden ansiomerkki jaettiin näille henkilöille: Bergström Roger, Bernas Sven Erik, Ismark Anita,
Sjöroos Majvor, Törnroos Stig ja Österroos Hans.
Hopeinen 30 vuoden ansiomerkki jaettiin näille henkilöille: Blomqvist Birgitta, Bäckström Carola, Fiskars
Heléne, Granqvist Johnny, Häggdahl Jan-Henrik, Häggdahl Matts, Höglund Britt-Marie, Konn-Åbacka Elisabeth, Kronqvist Anna-Lena, Lagerström Catarina, Lindh
Ann-Helen, Lindholm Roger, Lindholm Ulrika, Lundvall Else, Mannfolk Carina, Nordmyr Per-Erik, Nybjörk
Marie, Nygårdas Cenita, Nylund Anna-Lisa, Nylund
Marina, Palmqvist Kerstin, Rosendahl Henrik, Rusk
Kurt, Sandbacka Carina, Sillanpää Hannele, Till-Norrdahl Ingegerd, Wester Ann-Sofi och Westlin Gunilla.
Pronssinen 20 vuoden ansiomerkki jaettiin näille henkilöille: Backgren Ann-Sofi, Bergström Thommy, Bjurbäck Anna-Lisa, Båssar Christina, Bäckstrand Catarina,
Forsman Annika, Forsman-Mann Yvonne, Granqvist
Marianne, Haga-Lagerström Kristina, Hartvik-Matkoski Sabina, Holmblad Carola, Holming Måns, Holtlund Susanne, Häggblom Ann-Christine, Häggström
Ann-Christin, Karlsson Lise-Lott, Nordman Lenita,
Nygran Marina, Nylund Ann-Sofie, Nystrand Ann-Christine, Pellfolk Maria, Vesterback Vivan, Westerdahl Caroline, Österberg Gun-Mari och Österroos Maj-Lis.

Keskusurheilukentän
investointihanke
Toukokuussa 2017 kunta sai avustuspäätöksen
ELY-keskukselta ja kunta sai päätöksen 107.000
euron avustuksesta kunnostusta ja lehtereiden
rakentamista varten kentälle.

Vuoden 2017 investointibudjetissa ja suunnitelmassa
vuosille 2017 – 2021 oli laskettu kokonaiskustannuksiksi 550.000 euroa alv 0 % sekä165.000 euron avustus.
Summat on jaettu siten, että 120.000 euroa on laskettu
käytettävän 2017 ja jäljelle jäävä summa 430.000 euroa
vuonna 2018. Koska avustussumma on hieman laskettua
pienempi, on uusi kustannuslaskelma laadittava hankkeelle kokonaisuudessaan sekä hankkeen laajuus tarkistettava.
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Kunnanhallitus antoi 3.7.2017 tekniselle lautakunnalle
luvan aloittaa Korsnäsin keskusurheilukentän kunnostuksen. Kunnanhallitus toivoi päivitettyä ehdotusta siitä
miten kunnostus voidaan sopeuttaa saatuun avustukseen.

Alueellisen palvelukeskuksen perustaminen talous- ja
henkilöstöhallintoa varten
Maakuntauudistuksen lakiehdotuksissa on
ehdotus
palvelukeskuksen
perustamisesta
maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon hoitamista varten. Ehdotus lähtee siitä, että kansallinen yhtiö perustetaan, jota omistavat maakunnat
ja tämä yhtiö (TAHE) omistaa osaltaan osuuksia
alueellisissa yhtiöissä (MAKU TAHE), jotka käytännössä tuottavat palvelut maakunnille. Kunnat
voivat olla osakkaina MAKU TAHE-yhtiöissä.

Maakunnan hallinnon, talouden, huoneistojen ja sopimusten työryhmä on kevään aikana käsitellyt ehdotusta
alueellisen MAKU TAHE-yhtiön perustamista, jossa
kaikki Pohjanmaan kunnat, Pohjanmaan liitto ja Vaasan
sairaanhoitopiiri olisivat jäseninä. Korsnäsin kunnan
osuus yhtiöstä olisi 1,00 %, mikä vastaa 10 osaketta
yhteensä 1000 osakkeesta. Yhden osakkeen hinta on 100
euroa ja yhtiön osakepääoma on 100000 euroa.
Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri ovat käsitelleet asiaa koskien MAKU TAHE-yhtiön perustamista
ja myös aloittaneet yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä talous- ja henkilöstöhallinnon henkilökunnan yhtiöön.
Vaasan kaupunki suunnittelee myös siirtää hankintayksikkönsä yhtiöön, hankintayksikkö ylläpitää hankintarengasta, jonka toimintaan Korsnäsin kunta osallistuu.
Tässä vaiheessa sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki
siirtäisi henkilökuntansa yhtiöön, jonka toiminta suunnitellaan aloitettavaksi 1.1.2018 lähtien. Muut kunnat ottavat erikseen kantaa siihen miten yhtiön palveluja otetaan
käyttöön ja mikä osa henkilökunnasta siirretään yhtiöön.
Kuntien tulee ennen kesäkuun loppua 2017 päättää
mikäli haluavat osallistua yhtiön perustamiseen mitä tulee
alueelliseen talous- ja henkilöstöhallintoyhtiöön.
Korsnäsin kunnanhallitus päätti 19.6.2017, että:
• Kunta merkitsee 10 osaketta yhteensä 1000 euron
edestä suunniteltuun alueelliseen yhtiöön talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen,
• kunta on mukana hankintarenkaan toiminnassa
myös silloin kun toiminta on siirtynyt yhtiöön,
Mahdollisesta muusta osallistumisesta yhtiön toimintaan
Korsnäsin kunta tekee erilliset päätökset myöhemmässä
vaiheessa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja
talouspäällikön allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen Korsnäsin kunnan osalta. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että lisämääräraha osakkeiden hankinta
avarten huomioidaan budjetissa tätä tarkoitusta varten.
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Korsnäsin kunnan luottamusjäsenet vuosina 2017-2021
Kunnanvaltuusto valitsi 12.6.2017 jäsenet kunnallisiin luottamuselimiin.

Valtuuston puheenjohtajisto

Valvontalautakunta

pj Marcus Nordmyr, Harrström, I vpj Anna-Lena Kronqvist,
Korsnäs, II vpj Mikael Häggdahl, Molpe.

Lars Erik Holmblad, pjf
Maj-Britt Rosbäck, vpj
Katarina Wester-Bergman
Antti Kammonen
Jan Bernas
Alf Vesterlund
Petra Hansson

Kunnanhallitus
Jäsen
Sven-Erik Bernas, pj
Camilla Ribacka, I vpj
Jens Bjurbäck, II vpj
Johanna Juthborg
Roger Backholm
Katarina Holmqvist
Angelica Sandholm

Varajäsen
Lars-Erik Holmblad
Johan Holm-Rosbäck
Nicklas Björkqvist
Sofia Mitts-Björkblom
Katarina Wester-Bergman
Mona Gullblom
Rosita Eklund

Tarkastuslautakunta
Roger Bergström, pj
Marcus Nordmyr, vpj
Kim Sebbas
Maj-Britt Vilén
Christina Åkersten

Nina Kronholm
Emma Granlund
Daniel Forsman
Henrik Rosendahl
Mirza Hodzic

Sivistyslautakunta
Linda Backgren-Holm, pj
Sofia Mitts-Björkblom, vpj
Camilla Rönnholm
Kim Sebbas
Mirza Hodzic
Niclas Björkqvist
Jonna Grangärd

Mikael Häggdahl
Nina Kronholm
Anna Sjölund
Yvonne Berglund
Conny Karlsson
Anna Granås
Tommy Vesterback

Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaosto
Roger Bergström, pj
Nina Kronholm, vpj
Katarina Wester-Bergman
Simon Häggdahl
Sanida Bosnjakovic

Mirza Hodžic
Sofia Mitts-Björkblom
Saudina Hodžic
Jens Fröding
Tommy Vesterback

Hoito- ja hoivalautakunta
Katarina Holmqvist, pj
Lars-Erik Mannfolk, vpj
Britta Vikberg
Anna Sjölund
Johanna Juthborg
Mikael KA Nordmyr
René Michelsson

Liselott Prost
Bo Helenelund
Henrik Rosendahl
Maria Hammar
Deseré Granholm
Kenneth Fant
Mona Gullblom

Tekninen lautakunta
Håkan Wester, pj
Henrik Rosendahl, vpj
Heidi Kammonen
Ronny Stenbäck
Marina Nylund
Emma Granlund
Johan Holm-Rosbäck

Gunilla Krook
Niclas Björkqvist
Johan Svartgrund
Jonas Östberg
Agneta Vesterback
Mona Gullblom
Mikael KA Nordmyr

Johan Östling
Barbro Mannfolk
Jan-Erik Åkersten
Mats Nordlund
Marina Nylund
Anette Bjurbäck
Johan Svartgrund

Keskusvaalilautakunta
Varsinaiset jäsenet
1. Jens Juthström RKP, pj
2. Carina Lagerström, SDP
3. Daniel Lindström, KD
4. Tomas Hansson, RKP, vpj
5. Ann-Carine Nordmyr, RKP
Sijaiset vuorojärjestyksessä, jolloin korvaavat jäsenen:
6. Boris Nordmyr, RKP
7. Anna-Lisa Moss, SDP
8. Helena Sten, RKP
9. Ingegärd Till-Norrdahl, RKP
10. Henrik Rosendahl, RKP

Kunnanhallituksen edustajat
Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus
nimeää edustajansa seuraaviin lautakuntiin ja jaostoihin:
sivistyslautakuntaan, hoito- ja hoivalautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, valvontalautakuntaan sekä kirjasto-,
kulttuuri- ja vapaa-ajanjaostoon. Edustajilla on läsnäoloja puheoikeus.
Kunnanhallitus nimesi 19.6.2017 seuraavat edustajat
lautakuntiin sekä kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaostoon vuosille 2017-2019.
Tekninen lautakunta		
Jens Bjurbäck
Valvontalautakunta		
Roger Backholm
Hoito- ja hoivalautakunta
Katarina Holmkvist
Sivistyslautakunta		
Camilla Ribacka
Kirjasto-, kulttuuri- ja
vapaa-ajanjaosto		
Angelica Sandholm

Maailmanperintötoimikunta
Metsähallituksen kanssa laaditun sopimuksen mukaan nimetään valtuuston toimikaudeksi
yhteistyötoimikunta luontoasema Molpehällornaa varten, koostuen viidestä jäsenestä ja henkilökohtaisista sijaisista. Toimikuntaa kutsutaan
nykyään maailmanperintötoimikunnaksi, koska
luontoasema Molpehällorna sijaitsee Merenkurkun maailmanperintöalueella.
Tilanne on nykyään vähän toinen verrattuna tilanteeseen kun sopimus allekirjoitettiin. Asema on ala-arvoi-
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sessa kunnossa eikä enää toiminnassa. Metsähallituksen
taholta on myös annettu ymmärtää, että mielellään nähtäisiin, että joku muu osapuoli ottaisi hoitaakseen alueen
kunnossapidon. Sopimus voidaan irtisanoa vuonna 2019.
Kunnanhallitus päätti nimetä toimikunnan toimikaudelle 2017 – 2021 seuraavasti:
Katarina Holmkvist, pj.
Sven-Erik Bernas
Håkan Wester, varapj.		
Ronny Stenbäck
Christina Båssar		
Caroline Westerdahl
Mikael Häggdahl		
Camilla Ribacka
Anita Ismark			
Sofia Mitts-Björkblom
Toimikunnan tehtävänä on aloittaa metsähallituksen
kanssa laaditun yhteistyösopimuksen päivittäminen.

taan sekä ehdottaa, että valtuusto nimeää edustajan toimikuntaan sekä tekniselle lautakunnalle, että lautakunta
nimeää edustajan toimikuntaan.
Kunnanhallitus valitsi Katarina Holmkvistin varsinaiseksi jäseneksi ja Johanna Juthborgin sijaiseksi Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen rakennustoimikuntaan.

Toimitusneuvosto

Palkkatoimikunnan tehtävänä on vahvistaa viran- ja
toimenhaltijoiden palkat virkaehtosopimuksen sallimien
rajojen puitteissa.
Kunnanhallitus asetti palkkatoimikunnan toimikaudelle
2017 – 2019 seuraavasti:
Sven-Erik Bernas, puheenjohtaja, Marcus Nordmyr,
varapuheenjohtaja, Camilla Ribacka, Christina Båssar ja
Caroline Westerdahl.

KorsnäsNyttiä varten kunnalla on ollut toimitusneuvosto, joka valitaan kunnanhallituksen
toimikautta varten ja, joka koostuu viidestä jäsenestä.

Kunnanhallitus asetti toimitusneuvoston toimikaudelle
2017 – 2019, jonka kokoonpano on seuraava: Sven-Erik
Bernas, puheenjohtaja, Roger Bergström, varapuheenjohtaja, Kjell Nydahl, Caroline Åbacka ja Helena Höglund-Rusk.
Toimitusneuvoston kokouksiin ja työhön osallistuvat
kunnanjohtaja Christina Båssar vastuullisena toimittajana. Kenth Nedergård toimii toimitusneuvoston sihteerinä.

Tulevaisuustoimikunta
Tulevaisuuden kehittämishankkeiden keskusteluja ja kehittämistoimenpiteitä varten kunnalla
on ollut tulevaisuustoimikunta, joka valitaan
kunnanhallituksen toimikautta varten ja, joka
koostuu viidestä jäsenestä.

Tulevaisuustoimikunnan kokouksissa kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus ja kunnanjohtaja toimii sihteerinä. Kunnan elinkeinoedustaja
VASEKissa on myös kutsuttu toimikunnan kokouksiin.
Kunnanhallitus asetti tulevaisuustoimikunnan toimikaudelle 2017 – 2019 seuraavasti: Camilla Ribacka,
puheenjohtaja, Helena Höglund-Rusk, varapuheenjohtaja, Anna Sjölund, Johanna Juthborg, Sofia Mitts-Björkblom, Sven-Erik Bernas (kh). Christina Båssar toimii
sihteerinä.

Rakennustoimikunta, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus
Terveyskeskuksen kunnostus lasketaan olevan
valmis Korsnäsin osalta syksyn 2017 aikana ja
voisi olla perusteltua jatkaa hanketta loppuun
nykyisellä kokoonpanolla.
Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa toimikun-
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Palkkatoimikunta
Korsnäsin kunnan hallintosäännön § 29
mukaan kunnanhallitus asettaa palkkatoimikunnan toimintakaudekseen. Palkkatoimikunta
koostuu viidestä jäsenestä, joista kunnanjohtaja
ja talouspäällikkö muodostavat kaksi.

Asiamiehet ja edustajat
Korsnäsin kunnanhallitus nimesi 19.6.2017 seuraavat edustajat ja asiamiehet.
Korsnäs Företagare r.f.
Kunnanhallitus nimesi Roger Backholmin varsinaiseksi
jäseneksi ja Jens Bjurbäckin henkilökohtaiseksi sijaiseksi
Korsnäs Företagare r.f:iin kaudelle 2017 – 2019.
Selkämeren sairaskotisäätiö
Kunnanhallitus nimesi Angelica Sandholmin varsinaiseksi jäseneksi ja Vivan Vesterbackin henkilökohtaiseksi
sijaiseksi Selkämeren sairaskotisäätiöön kaudelle 20172019.
Pohjola-Norden yhdistys
Kunnanhallitus nimesi Carola Bäckströmin varsinaiseksi jäseneksi ja Sofia Mitts-Björkblomin henkilökohtaiseksi sijaiseksi Pohjola-Norden yhdistykseen kaudelle
2017-2019.
Vaasan seudun matkailu Oy
Korsnäsin kunta on osakkaana Vaasan seudun Matkailu
OY:ssa ja sillä on oikeus osallistua kerran vuodessa järjestettävään yhtiökokoukseen.
Kunnanhallitus nimesi Christina Båssarin edustajistoedustajaksi ja Sven-Erik Bernasin henkilökohtaiseksi
sijaiseksi käyttämään kunnan puhevaltaa Vaasan seudun
Matkailu Oy:n yhtiökokouksissa kaudella 2017 – 2019.
Kiinteistö Oy Trikar
Korsnäsin kunta omistaa Oy Trikar nimisen kiinteistön
Karjaalla. Kiinteistöissä Korsnäsin kurssikeskus harjoitti toimintaa ruotsinkielisen Suomen eteläisissä osissa.
Kiinteistö rakennuksineen on ollut myytävänä pidemmän
aikaa mutta kunnes kiinteistö myydään Korsnäsin kunta
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omistaa kiinteistöyhtiön yksin.
Kunnanhallitus nimesi Sven-Erik Bernasin edustajistoedustajaksi ja Ulf Granåsin henkilökohtaiseksi
sijaiseksi Kiinteistö Oy Trikarin yhtiökokouksiin toimikaudella 2017 – 2019. Sven-Erik Bernasia ehdotetaan
hallitusjäseneksi, Christina Båssaria ja Hans Siggbergiä
varsinaisiksi jäseniksi sekä Ulf Granåsia sijaiseksi.
Oy Stormossen Ab
Korsnäsin kunta on osakkaana Oy Stormossen Ab
nimisessä yhtiössä ja sillä on siten mahdollisuus olla
läsnä yhtiökokouksissa ja nimetä hallitusedustaja yhtiön
hallitukseen.
Kunnanhallitus nimesi Ulf Granåsin varsinaiseksi
edustajaksi Oy Stormossen Ab:n yhtiökokouksiin sekä
Katarina Wester-Bergmanin henkilökohtaiseksi sijaiseksi toimikaudelle 2017 – 2019. Kunnanhallitus antaa
ehdotuksen edustajaksi yhtiön hallitukseen myöhemmässä kunnanhallituksen kokouksessa.
Oy VASEK Ab
Korsnäsin kunta on osakkaana alueellisessa elinkeinoelämäyhtiö Oy VASEK Ab:ssa ja sillä on siten mahdollisuus olla läsnä yhtiökokouksissa sekä myös nimetä
oma edustajansa yhtiön hallitukseen.
Kunnanhallitus nimesi Sven-Erik Bernasin edustajistoedustajaksi ja Jens Bjurbäckin henkilökohtaiseksi sijaiseksi Oy VASEK Ab:n yhtiökokouksiin toimikaudella
2017 – 2019.
Kunnanhallitus ehdotaa kunnan edustajaa yhtiön hallitukseen myöhemmin.
Aktion Österbotten r.f.
Korsnäsin kunta on jäsenenä Aktion Österbotten r.f:ssa
ja sillä on mahdollisuus nimetä edustaja yhdistyksen
kokouksiin.
Kunnanhallitus nimesi Camilla Ribackan varsinaiseksi
edustajaksi Aktion Österbotten r.f:n yhdistyksen kokouksiin sekä Sven-Erik Bernasin henkilökohtaiseksi sijaiseksi toimikaudelle 2017 – 2019.
Suomen kuntaliiton vaalipiirikokous
Finlands Kommunförbund r.f. kallar till stadgeenlig
valkretsstämma i Vasa valkrets den 5.10.2017.
Kunnanhallitus nimesi Katarina Holmkvistin varsinaiseksi asiamieheksi sekä Anna-Lena Kronqvistin ensimmäiseksi ja Camilla Ribackan toiseksi sijaiseksi.
Merenkurkun maailmanperintö r.y.
Korsnäsin kunta on jäsenenä yhdistyksessä Merenkurkun maailmanperintö ry vuodesta 2013. Kunnalla on siten
oikeus lähettää edustajansa yhdistyksen vuosikokouksiin
sekä nimetä varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen yhdistyksen hallitukseen.
Kunnanhallitus nimesi Anna-Lena Kronqvistin vuosikokousedustajaksi sekä Katarina Holmkvistin hänen
henkilökohtaiseksi sijaisekseen yhdistykseen Merenkurkun maailmanperintö ry toimikaudelle 2017 – 2019.
Kunnanhallitus nimesi Ann-Sofi Backgrenin varsinaiseksi edustajaksi sekä Anna-Lena Kronqvistin hänen
henkilökohtaiseksi sijaisekseen yhdistyksen hallitukseen
toimintakaudelle 2017 – 2019.

Korsnäs Värme Ab
Korsnäs Värme Ab on kunnallinen tytäryhtiö, jota
Korsnäsin kunta omistaa 100 %:sti. Kuntaa on edustettava yhtiön yhtiökokouksissa ja kunnalla on oikeus valita
kaikki edustajat yhtiön hallitukseen. Yhtiön hallitus
nimetään yhtiökokouksessa.
Kunnanhallitus nimesi Marcus Nordmyrin varsinaiseksi edustustoedustajaksi Korsnäs Värme Ab:n yhtiökokouksiin toimikaudella 2017 – 2019.
Kunnanhallitus ehdottaa Gunilla Krookia, Jens Bjurbäckiä ja Håkan Westeriä yhtiön hallitukseen.
Asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt
Kunta omistaa osakkeita useissa asunto-osakeyhtiöissä
tai kiinteistöyhtiöissä:
Kunnanhallitus antaa tehtäväksi tekniselle lautakunnalle nimetä kunnan asiamiehet asunto-osakeyhtiöihin ja
kiinteistöyhtiöihin.

Nuorisoneuvosto
Kunnanhallitus nimesi viisi jäsentä ja sijaiset nuorisoneuvostoon kaudelle 2017-2019 seuraavasti.
Vakituiset		 Sijaiset
Amalia Kulp Tobias Bergman
Nina Kronholm
Lena Kronholm
Simon Häggdahl
Richard Häggdahl
Angelica Höglund
Robin Höglund
Sanida Bosnjakovic Matilda Mann
Puheenjohtajaksi nimettiin Amalia Kulp ja varapuheenjohtajaksi Nina Kronholm.
Petra Sundholm hoitaa sihteerin tehtävät.

Ikä- ja vammaisneuvosto
Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet ja sijaiset ikäja vammaisneuvostoon toimikaudelle 2017-2019.
Vakituiset		 Sijaiset
Maggie Haga Marita Vägar
Håkan Häggblom
Alef Ståhl
Per-Ole Lassas
Britta A.Nyfors
Siv Högnäs		
Boris Foxell
Kerstin Sjöstrand
Christina Mannfolk
Ikä- ja vammaisneuvosto nimeää puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Vanhusten huollon ohjaaja Johanna Björkman toimii
ikä- ja vammaisneuvoston sihteerinä.
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Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta
Paikallinen varhaiskasvatuksen suunnitelma Korsnäsin kunnassa hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 10. toukokuuta 2017 ja sitä on otettu käyttöön 1. elokuuta lähtien. Suunnitelma
on luettavissa linkin kautta Korsnäsin kunnan kotisivulla varhaiskasvatuksen alla.
Nyt on aika nostaa esiin varhaiskasvatuksen tarkoitus ja sitä tärkeätä työtä, jota suoritetaan joka päivä maassamme. Varhaiskasvatus juhlii omalla päivällään 5.9.2017.
Korsnäsin kunnassa juhlitaan varhaiskasvatusta seuraavasti:
Avoimet ovet tiistaina 5 syyskuuta klo 09:00-10:30
Moikipään päiväkodissa, Tulavippan
Kottebon päiväkodissa, Korsnäs
Tervetuloa meille ja leikkimään kanssamme!
Harrströmin päiväkoti huomioi päivän perheillalla. Lisää infoa päiväkodista.
Terveisiä meiltä kaikilta varhaiskasvatuksessa!
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