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Vad kan vi förvänta oss av 2018?
Jag hoppas att ni alla haft en fin jul- och nyårshelg och känner er redo att ta itu med de utmaningar som vårt nya år har att bjuda på.
På det kommunala hållet så har vi startat upp med att ha en
högtidlig invigningsfest på Bukettens matsal och servicehus.
Partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson
höll ett fint festtal som berörde vikten av välfärd i olika skeden
av livet. Vi behöver fylla på våra depåer av tillhörighet, vila
och motion mellan varven.
Rekreation är ett ord som kommer från latinets recreare som
betyder ge nytt liv. Det beskriver väl vad man lite till mans
kan behöva sig efter en lång och mörk höst som kanske varit
stressig och krävande också på jobbet. Då kan vi mycket väl
behöva vila, vederkvickelse och kanske till och med lite upplivande miljöombyte för att återhämta krafter.
Men utvidgad betyder rekreation även avkopplande aktivitet
som främjar återhämtande av krafter såsom motion, skogspromenader, fiske, jakt och bedrivande av idrott och sport. Rekreation behövs exempelvis efter mentalt krävande sysselsättning
eller som behandling efter sjukdom eller medicinskt trauma.
Men rekreation behövs inte bara på semestrar och helger utan
lite grann varje dag, så att det blir till en god vana.
Bukettens matsal hoppas vi kan fylla också en
sådan funktion för vederkvickelse i vardagen
för de som bor på området och andra
som vill ha en liten stund av miljöombyte. Där kan man samlas för
aktiviteter, trevliga pratstunder
eller ett intressant tv-program.
Vi hoppas att både personal och
boende ska trivas och må bra i
den nya byggnaden.
Men det är inte bara på
våra boendeenheter som det
är viktigt att vederkvicka
sig. Från kommunens håll
är ett av de största investeringsprojektet i år den
fortsatta
renoveringen av centralidrottsplanen.

Jag tror att allas vår förhoppning är att den också ska bli en
samlingsplats för alla åldrar och ett centrum för idrott och
motion. Totalt beräknas renoveringen kosta ca 430.000 euro
varav 107.000 euro kommer in från NTM-centralen i bidrag till
projektet. Redan till inkommande sommar så kan fotbollsfolket
glädjas åt en rymlig läktare som har skydd mot regn och rusk.
Vi kanske kan hoppas att sommaren blir bättre än i fjol, men
åtminstone så kan vi möta vädrets makter lite bättre utrustade.
Men det är inte bara nya saker som vi ska använda. Vi har
världens finaste natur runt hörnet och det är bara att ta på sig
lämpliga kläder och ge sig ut och utforska den. Vi har dessutom
fått snö till våra skidspår så varför inte ta hela familjen med
sig ut på en skidtur. Skidning är ju ett jättebra sätt att få hela
kroppen i rörelse, både armar och ben får hjälpa till och hjärnan
behöver också skärpa sig för att koordinera helheten så att inte
skidorna går i kors.
Forskningen visar på att vi lär oss och använder hjärnkapaciteten bättre om vi också rör på oss. Många gånger borde vi
kanske ta en promenad innan vi bestämmer oss för hur vi gör i
olika ärenden. Speciellt om det är problemlösning som vi funderar på.
I rikspolitiken har vi just avverkat presidentvalet i en omgång.
Slutresultatet att Sauli Niinistö fortsätter i en period till är väl
föga överraskande. Det andra valet som väntas under året är det
första landskapsvalet som enligt planerna ska hållas till hösten.
Kring SOTE reformen verkar regeringens planer gå vidare,
om än man tar ett stort hopp framåt för att sedan backa ett steg
eller två, så upplever jag nog att riktningen ändå är framåt
mot de nya landskapen. De steg bakåt som tagits på senare tid
gäller graden av privatiseringstvång, det nationella bolaget för
stödtjänster inom ekonomi- och personalförvaltning som inte
grundas av staten samt en lite förskjutning i tidtabellen. Inför
presidentvalet var det många som antydde att vi kommer att se
den stora striden om reformen blossa upp efter valet. Men det
verkar som om Sauli Niinistös seger var så pass förkrossande
för alla partier, eftersom han själv ställde upp med en valmansförening, att ingen behöver dra några politiska konsekvenser av
valresultatet denna gång.
Sist men inte minst så vill jag lyfta på hatten för våra skolor
och deras arbete med företagsamheten och företagandet i
skolan. Jag var på ”Våga vara företagare” -semifinalen i Rewell
Center i början av februari. 200 ungdomar tävlade med ca 83
UF-företag och då man gick där omkring och tittade på alla
deras produkter och idéer så kunde jag nog konstatera för mig
själv att dessa ungdomar har nog framtiden framför sig och det
kommer att gå jättebra för dem! Från vårt högstadium i Petalax
var ett tiotal företag med och jag tror att ett av företagen kammade hem utmärkelsen ”Bästa produkten”. Jag hoppas verkligen att entusiasmen håller i sig och vi har utrymmen för fler nya
företag i vår kommun!

Christina Båssar, kommundirektör
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Övergå till den enkla och säkra e-fakturan!
En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som du får per post.

3.

Sök upp senaste referensnummer och eget kundnummer
på den faktura som du önskar registrera som e-faktura.
Gällande vatten-/avloppsvattenfaktureringen behövs referensnummer och säljarens referens

4.

Efter att vi från din bank tagit emot den fullmakt som du
givit skickar vi i fortsättningen fakturorna direkt till din nätbank. Det enda du behöver göra är att granska fakturan och
godkänna att betalningen dras från ditt konto. Alternativt
kan du välja att fakturan ska betalas automatiskt, då dras
betalningen automatiskt från ditt konto på förfallodagen.

E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor.
Vill du undvika behandlingsavgiften på 2,50 euro i våra pappersfakturor, så kan du övergå till att använda e-faktura.
Såhär gör du för att börja använda e-faktura:
1.

Teckna ett avtal om e-fakturor i din nätbank

2.

Välj Korsnäs kommun från listan över fakturautställare.
Notera att det finns två olika avtal att välja emellan - ett för
vatten- och avloppsfakturering och ett för övriga fakturor
från Korsnäs kommun.

Ekonomiavdelningen

övertag
i början av 2017 fick miljöminister tiilikainen
en skarv som gåva av farbrorn. så sommaren
2018 ser det kanske ut så här vid riksdagsoch regeringskvarteren i helsingfors...
du sipilä...suck...
hur gick det så
här? det var ju
bara en från
början...suck...

ja men vi hade ju
i alla fall tur med
vädret!

farbrorn.com
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Roger
Bergström. Caroline Åbacka, Kjell Nydahl
och Helena Höglund-Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns:
Kenth Nedergård
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum
Upplaga: 1300 exemplar

Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2018 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg

Utkommer 8 gånger 2018 till hushåll
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323,
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Nr 2-2018 utkommer 23.3.2018, manusstopp 9.3.2018
Nr 3-2018 utkommer 4.5.2018, manusstopp 20.4.2018
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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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Bukettens matsalsbyggnad
På måndagen den 19 januari
hölls den officiella invigningen
för Bukettens nya matsals- och
servicebyggnad. Huset blev färdigt i höstas och redan varit i
flitig användning under hösten.

Riksdagsledamot och Sfp:s partiordförande Anna-Maja Henriksson
var vidtalad som dagens festtalare
och hedersgäst. Hon tyckte det var
trevligt att få vara med och inviga ett
hus, som är den viktigaste samlingspunkten för många i Korsnäs idag.

- Vi behöver fler friska byggnader
i Finland idag, byggnader som ger
stimulans till god livskvalitet, poängterade Anna-Maja Henriksson i sitt
festtal.
- En god livskvalitet för de äldre
omfattar en bra fysisk omgivning,
kulturell stimulans och sociala aktiviteter. Dagens äldre behöver både
verkliga och virtuella mötesplatser
och jag hoppas att Bukettens matsal
och samlingsrum skall erbjuda detta
för de äldre i Korsnäs.

Matsalen i centrum
Kommundirektör Christina Båssar
presenterade byggprojektet i sitt
inledningstal. Från första början var
inget nybygge aktuellt utan endast en
renovering och tillbyggnad.
- Men eftersom konditionsgranskningen av den dåvarande matsalen
och kansliet visade att fuktskadorna
var omfattande, beslutade kommunen att bygga ett helt nytt hus i stället.
Och nu har vi en fungerande helhet
med matsal och samlingsutrymmen

Många medverkande i invigningsprogrammet av Bukettens matsalsbyggnad. Fr.v. äldreomsorgsledare
Johanna Björkman höll i programmet. Kommundirektör Christina Båssar hälsade välkommen. Hemserviceledare Vivan Vesterback tackade de inblandade, sång och musik med Benita Yrjans och Carl-Erik Herrmans, Lis-Britt Södergran tackade å Korsnäs Lions’ vägnar.
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invigd med tal och sång
överlämnade en inredningsgåva en
blymalmssten från Korsnäs gruva.
Som festens programledare fungerade äldreomsorgsledare Johanna
Björkman.
Däremellan förgyllde Benita Yrjans
och Carl-Erik Herrmans festen med
sång och dragspelsmusik.
Festen avslutades som sig bör med
kaffe och gräddtårta. På kvällen var
det öppet hus för alla intresserade.
Text och foto: Kenth Nedergård

Röd och fin är den nya matsalen.

Den inglasade altanen.

Efter invigningsfestligheterna fick alla gästerna och de involverade njuta av kaffe och tårta.
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omgiven av radhus med sammanlagt
30 lägenheter, berättade Christina
Båssar.
Hemserviceledare Vivan Vesterback tackade alla involverade för ett
gott samarbete. Lis-Britt Södergran
hälsade från Korsnäs Lions, som
byggt och inrett en mysig inglasad
altan, som kan användas under höstar
och vårar. Till sommaren skall även
det omgivande grönområdet förnyas.
Håkan Nylund tackade från entreprenörernas sida. Sven Nysten

Kommunal information
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Sauli Niinistö segrare i Korsnäs
Finland gick till presidentval
28.1.2018. I år blev det enbart en
omgång eftersom valets segrare
Sauli Niinistö erhöll hela 62,6
% av alla röster redan i första
omgången och direkt valdes till
republikens president. I antal
motsvarar det 1 875 342 röster.

På andra plats kom Gröna förbundets Pekka Haavisto med 12,4 % av
rösterna. Sfp:s kandidat Nils Torvalds
fick endast 1,5 % av rösterna. Sammanlagt ställde åtta kandidater upp i
presidentvalet.
Sauli Niinistö var även starkast
i Korsnäs där han fick 704 röster,
vilket motsvarade 54,0 % av alla
Nr

Namn

Korsnäsröster. Nils Torvalds blev två
med 454 röster, vilket motsvarade
35,4 % av alla Korsnäsröster. Övriga
kandidater fick under 100 röster med
Pekka Haavisto på tredje plats, följd
av Paavo Väyrynen, Tuula Haatainen, Laura Huhtasaari, Merja Kyllönen och Matti Vanhanen.
Korsnäsborna röstade lite flitigare
i år jämfört med presidentvalet 2012,
76,8 % jämfört med 75,9% sex år
tidigare. Harrströmborna var åter
flitigast till valurnan med 82,8 %. I
kyrkbyn röstade 76,5 %, i Molpe 76,3
% och i Taklax 73,5 %.
Republikens president
Sauli Niinistö fick mest
röster i Korsnäs.

Molpe

Förh. Korsnäs kby

Korsnäs kby

Harrström

Taklax

Totalt

2 Kyllönen Merja

0

3

2

1

0

3 Haavisto Pekka

11

19

13

9

4

4 Vanhanen Matti

3

0

0

0

0

5 Huhtasaari Laura

1

2

2

3

3

6 Haatainen Tuula

2

4

8

3

2

7 Väyrynen Paavo

4

2

12

3

8

192

82

206

95

128

8 Niinistö Sauli
9 Torvalds Nils
Totalt

TOTALT

Förkastade

115

77

133

73

57

328

189

376

187

202

328

189

376

187

1

2

1

1

6
56
3
11
19
29
703
455
1282

202 1282
0
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Resultatet i presidentvalet i Korsnäs enligt röstningsområde.

Oy VASEK Ab

Oy Stormossen Ab Uppbådsnämnden
2018
Korsnäs kommun är deläg- 2017 - 2019

are 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
19.6.2017 Ulf Granås som ordinarie representant till Oy Stormossen Ab:s bolagsstämma
samt Katarina Wester-Bergman som personlig ersättare för
Kommunstyrelsen utsåg 19.6.2017 mandatperioden 2017 – 2019.

Sven-Erik Bernas som stämmorepresentant och Jens Bjurbäck som personlig ersättare till Oy VASEK Ab:s
bolagsstämmor för mandatperioden
2017 – 2019.
Kommunstyrelsen
föreslår
22.1.2018 att Christina Båssar blir
ordinarie representant och Marcus
Nordmyr blir ersättare i styrelsen.

Kommunstyrelsen
föreslår
22.1.2018 att Jonas Lindholm fortsätter som kommunens representant
i styrelsen vid bolagsstämman som
hålls i vår.
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Militärlänsstaben har ombett
kommunstyrelsen att utse en
ledamot och en ersättare till
uppbådsnämnden för år 2018.

I år 2018 ordnas uppbådstillfället
för Malax och Korsnäs i kommungården i Malax torsdagen 29.11.2018
kl. 9.00.
Kommunstyrelsen valde 22.1.2018
Roger Bergström som ordinarie och
Sven-Erik Bernas till hans ersättare i
uppbådsnämnden.
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bygger på något äldre ortsEtt förslag till vägnamn på
namn/plats har översatts.
finska är nu klart att sättas ut
•
Personnamn i vägnamn har inte
till påseende och utlåtanden kan
översatts, utan endast vägnaminbegäras av berörda myndignets efterled.
heter. Förslaget har utarbetats
Kommunstyrelsen
beslutade
av tekniska avdelningen och
22.1.2018 framlägga förslaget till
vägnamnskommittén.
vägnamn på finska under tiden 6.2De vägar som skall översattas är
allmänna vägar, enskilda vägar, gator
och andra områden som används för
allmän trafik. I förslaget har samtliga
vägar som finns i adressystemet översatts, totalt 296 st.
Vid översättningen till finska har
följande tagits i beaktande:
• Existerande ortsnamn och de
namn som finns i fastighetsregistret har inte översatts, utan
endast vägnamnets efterled.
• Nybildade vägnamn som inte

8.3.2018. Anmärkningar mot förslaget till vägnamnen på finska inlämnas
skriftligen till tekniska nämnden.
Utlåtanden in begärs av Närpes stad,
Malax kommun, Österbottens räddningsverk, NTM-centralen och Institutet för de inhemska språken.
Listan på förslagen till vägnamn
finns tillgänglig på kommunkansliet
och kan nerladdas från hemsidan på
adressen http://www.korsnas.fi/kungorelse-forslag-till-vagnamn-pa-finska/

Aktieägaravtalet för
VisitVaasa ändras
Bolagsstämman för Vasaregionens Turism Ab har beslutat att
bolaget styrelse gör ett skriftligt
ändringsförslag i aktieägarbrevet till varje ägarkommun
gällande förändringen av den
årliga marknadsföringsandelen.

Bolagets styrelse föreslår att följande förändring görs:
”Turismmarknadsföring
och
förverkligande av den, försäljningsåtgärder och en del av personalresurserna i anslutning till dessa
åtgärder finansieras ur en separat
budget (s.k. marknadsföringsfinansiering). Parterna deltar årligen i
turismens
sammarknadsföringsåtgärder (t.ex. deltaganden i mässor,
broschyrer, kampanjer, annonser
m.m.) med minst 1,18 €/invånare.
Denna satsning är i kraft tre (3) år
och granskas i slutet av treårsperioden.”

Korsnäs kommun har på basen
av tidigare beslut betalat 2.500
euro per år för den årliga turismens
sammarknadsföringsåtgärder. Med
det nya beräkningssättet skulle
summan bli en lite förhöjning om ca
70 euro.
Kommunstyrelsen
godkände
22.1.2018 förslaget till förändring i
aktieägaravtalet.
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Arbetsgrupp för
Korsnäsveckan,
Lantdagen och
Världsarvsdagen
Korsnäsveckan,
Lantdagen
och Världsarvsdagen har varit
årligen återkommande uppskattade sommarevenemang i
Korsnäs kommun. Programutbudet har varit intressant och
lockande. Allt fler föreningar
engageras med olika aktiviteter.
Inom biblioteks- och kultursektorn ansvarar bibliotekschef Carola
Bäckström för kulturella evenemang. Både bibliotekschefen och
biblioteksfunktionären är engagerade i olika kulturaktiviteter och har
varit engagerade i arbetsgruppen för
Korsnäsveckan.
Kommunstyrelsen valdes 22.1.2018
Helena Höglund-Rusk, Carola Bäckström, Roger Lindholm, Margareta
Lindström, Sofia Mitts-Björkblom,
Niclas Björkqvist, Pia Södergran och
Katarina Westerlund till arbetsgruppen för Korsnäsveckan och Lantdagen 2018.
Arbetsgruppen bör planera program
för de evenemang som man önskar
genomföra. Arbetsgruppen får i uppdrag att kontakta olika föreningar för
genomförande av olika aktiviteter
samt för att samordna aktiviteterna
till lämpliga programhelheter.
Korsnäsveckan och Lantdagen
sköts av denna arbetsgrupp. Världsarvsdagen 12.8.2018 sköts av Världsarvskommittén.
Kommunstyrelsen föreslog även att
arbetsgruppen kan överväga om Lantdagen och Världsarvsdagen kunde
utgöra en avslutning på Korsnäsveckan och att Korsnäsveckan kunde
flyttas till vecka 32.

Kommunal information

Korsnäsvägar får finska namn

Kommunal information
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Undantagslov för parkering/camping i Molpe
Molpe ungdomsförening Enigheten rf har
anhållit om undantagslov i avsikt att göra en husvagnsparkering/camping på Strömsgrund 6:191 i
Molpe by. På fastigheten kommer det också att
installeras 10-20 elstolpar som husbilar/husvagnar kan använda. Storleken på husvagnsparkering/campingen är planerad att bli ca. 2000-3000
m2.
Området utgör en del av Molpe delgeneralplan som i
planen har beteckningen RM och VL. (RM = Område
för turistanläggningar, lägergårdar, stugbyar, fritidscentra
och andra motsvarande verksamheter där området förblir
i gemensamt bruk. VL = Område för närrekreation).
Undantagslov söks för att anläggandet av den planerade
husvagnsparkeringen/campingen på RM och VL- områdena till viss del strider mot bestämmelserna i Molpe delgeneralplan.
På samma fastighet finns i delgeneralplanen ett område
med beteckningen RV (Husvagnsområde). Sökanden
anser att det nuvarande området med beteckningen RV
är för nära Sjövägen med störande trafik för de campande: Dessutom tar husvagnarna vid danskvällar så stort
utrymme att övriga dansbesökare kan ha har svårt att hitta
parkering. Campingen ligger i bra linje med de fritidsaktiviteter som området är planerat för.
På det tilltänkta området är husvagnscamparna längre
från störande trafik och på ett naturskönare område.

Undantagslov i Molpe

Tekniska nämnden föreslog 12.12.2017 för kommunstyrelsen att undantag kan beviljas. Nämnden anser att det
inte finns något hinder i beviljandet av undantagslovet.
Campingen ligger i bra linje med de fritidsaktiviteter som
området är planerat för. Beslutet delges efter anslag.
Kommunstyrelsen beslutade 22.1.2018 i enlighet med
tekniska nämndens förslag.

Planerat husvagns/campingområde vid
Molpe paviljong.

Flytt av byggrätt

Anita Hietamäki och Kimmo Rinta-Nikkola har
Tor och Stina Vestberg har anhållit om flytt av
anhållit om undantagslov för överskridning av en byggrätt som är belägen på fastighet Ingves
bastubyggnadens våningsyta med 3 m2 på lägen- 1:16 i Harrström, Blaxnäs.
På fastigheten finns sammanlagt två outnyttjade byggheten Kivelä 6:30 i Molpe.
Enligt kommunens strandgeneralplan är tillåten byggrätt på en RA-strandtomt totalt 160 m2. Villans våningsyta får dock vara högst 90 m2, gäststugan högst 30 m2
och bastun högst 40 m2. Sökanden har planer på att köpa
ett färdigt bastupaket vars våningsyta är 43 m2 av en
stockhustillverkare. Undantag söks då våningsytan för
bastun överskrids med 3m2. Den totala byggrätten på 160
m2 överskrids inte. I dag finns på tomten en villa på 47
m2 samt en bastu på 13 m2, som skall rivas.
Tekniska nämnden föreslog 16.1.2018 för kommunstyrelsen att undantag kan beviljas. Nämnden anser att
det inte finns något hinder i beviljandet av undantagslov.
Våningsytan för bastun överskrids med 3m2, men den
totala byggrätten överskrids inte.
Kommunstyrelsen beviljade 22.1.2018 undantagslovet i
enlighet med tekniska nämndens förslag.
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rätter och sökanden önskar flytta en av dessa byggrätter
till fastighet Häggqvist 13:92 i Korsnäs kyrkby. Fastigheterna ingår i den fastställda strandgeneralplanen för
Korsnäs. Ägarna av fastighet Ingves har gett sitt samtycke
till att en av byggrätterna flyttas. Grannarna har gett sitt
godkännande till att en byggrätt flyttas till fastighet Häggqvist.
Tekniska nämnden föreslog 12.12.2017 för kommunstyrelsen att en ändring av strandgeneralplanen görs för
fastighet Ingves RN:r 280-402-1-16 i Harrström och fastighet Häggqvist RN:r 280-404-13-92 i Korsnäs kyrkby
genom att flytta en av byggrätterna från fastighet Ingves
till fastighet Häggqvist. Tor och Stina Vestberg har att stå
för samtliga kostnader som ändringen av strandgeneralplanen föranleder. Ett markanvändningsavtal skall uppgöras mellan kommunen och sökanden.
Kommunstyrelsen beslutade 22.1.2018 i enlighet med
tekniska nämndens förslag.
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Förskolan från
hösten 2018

SMÅBARNSPEDAGOGISK
VERKSAMHET OCH EFTIS I
KORSNÄS KOMMUN

Under de senaste åren har förskolegrupper funnits i anslutning till varje skola. Inför hösten är
antalet förskoleelever tämligen lågt.

för verksamhetsåret 2018-2019
( 1.8.2018 - 31.7.2019)

Bildningsnämnden diskuterade 30.1.2018 hur förskolans verksamhet ska bedrivas under det kommande läsåret
2018-19 och framöver. Vissa av grupperna i de olika skolorna kommer att bli små och det är möjligt att sammanslå vissa grupper. Eventuellt kan förskolegruppen även
integreras med årskurserna 1 och 2 i skolan. Om grupper
sammanslås behöver fler elever skolskjuts.
Bildningsnämnden ansåg att förskolegruppernas elever
i första hand bör finnas i varje skola för att erhålla bästa
möjliga integrering med den skolas verksamhet där de
sedan ska fortsätta. Om större förändringar i gruppstorleken sker under våren bör situationen eventuellt behandlas
på nytt.

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds på:
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar, Lillkotten 1-3 åringar och
Siili-Kotten 1-5 åringar (tvåspråkig personal)
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan
1-3 åringar
Harrström daghem: 1-5 åringar
Nya platser inom småbarnspedagogiken
kan sökas fortgående. Gör ansökan minst 4
månader på förhand!
Barn som redan har plats inom den
småbarnspedagogiska verksamheten anmäler
om fortsättning på blankett som sänds hem
åt föräldrarna.

Vikarier inom
småbarnspedagogiken
Under året finns flera vikarier anställda inom
småbarnspedagogiken. Följande personer har
anställts från början av år 2018.

Småbarnspedagogisk verksamhet för förskolebarn före och efter förskolan och
morgon- och eftermiddagsverksamhet för
skolbarn i åk.1-2 ordnas på eftis i Korsnäs,
Harrström och Molpe (för tiden 13.8.201831.5.2019).
OBS! Ansökan görs senast 23.2.2018.

Lina Häggblom arbetar som assistent vid Kottebo
daghem, 90,32 % av heltid 22.1-31.7.2018.
Annika Bäck arbetar som vikarierande barnträdgårdslärare vid Kottebo daghem, 50 % av heltid 8.1-31.12.2018.
Azra Camdzic vikarierar som barnskötare vid Kottebo
daghem, 45,86 % av heltid 8.1-31.8.2018.
Sandra West är moderskapsvikarie vid Molpe daghem
heltid, 19.2-31.12.2018.
Johanna Söderling vikarierar som barnskötare vid Kottebo daghem, 40 % av heltid 1.1-31.8.2018.
Anna Bergholm vikarierar som kock vid Kottebo
daghem, 50 % av heltid 1.1-30.6.2018.
Oksana Lundén vikarierar som kock/städare vid Harrström daghem, 50 % av heltid 1.1-30.6.2018.

Ansökningsblankett, som finns på kommunens hemsida under småbarnspedagogik,
lämnas in till barnomsorgsledaren.
Kontaktuppgifter birgitta.blomqvist@korsnas.
fi tel. 06-3479146
Post och besöksadress:
Korsnäs kommun/Birgitta Blomqvist
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs

Sommarstängning 2018
Harrström och Molpe daghem håller sommarstängt
1-31.7.2018. Kottebo daghem fungerar som reservdaghem.

Korsnäs den 30.1.2018
Birgitta Blomqvist
barnomsorgsledare
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Utlåtande över Österbottens
räddningsverks servicenivåbeslut
Österbottens räddningsverk inbegär utlåtande
av sina medlemskommuner över servicenivåbeslutsutkast för åren 2018-2019.

Enligt Räddningslagen ska områdets räddningsväsende
göra ett servicenivåbeslut efter det att kommunerna har
hörts i frågan. I beslutet bör utredas de hot som förekommer på området, bedömas de risker de förorsakar, fastställas verksamhetens mål och befintliga resurser samt
servicen och dess nivå. Servicenivåbeslutet bör även
omfatta en plan för utvecklandet av servicenivån. Österbottens räddningsverks nuvarande servicenivåbeslut är i
kraft till slutet av år 2017.
I Finland pågår en omfattande landskapsförnyelse
och räddningsväsendet är på väg att övergå på landskapets ansvar. Inrikesministeriet rekommenderar i sitt brev
utsänt den 16.11.2016 att om det inte skett märkbara förändringar i räddningsväsendets risker på området och om
senaste servicenivåbeslut inte är klart bristfällig, så kan
man förlänga det senaste servicenivåbeslutets giltighetstid.

Kommunens utlåtande
Kommunstyrelsen gav 22.1.2018 följande utlåtande om
räddningsverkets servicenivåbeslut:
• Uppdateringen av olycks- och utryckningsstatistiken fungerar väl inom räddningsverket och ger
en bra bild av riskområdena, men man borde även
beakta att täckningsgraden fungerar inom hela
området.

•

•

•

Med tanke på de framtida utmaningarna så är det
av största vikt att räddningsverket satsar även på
ett gott utbud av svenska kurser och aktiviteter som
kan locka in ungdomar till verksamheten. Konkurrensen mellan olika fritidsaktiviteter är hård idag
och för kommunens del så bygger verksamheten på
ett stort frivilligt engagemang.
För kommunens beredskap för krissituationer är
det viktig att det finns resurser även från räddningsverkets sida att stöda upp kommunernas ledningsgrupper i arbetet med att utarbeta och utvärdera
kommunernas beredskapsplaner. I och med att
räddningsverket har centraliserats så finns inte den
sakkunskapen längre på kommunal nivå om än
uppgifterna finns kvar så ett effektivt samarbete
behövs för att trygga vardagen för kommuninvånarna.
Gällande den dagliga verksamheten så önskar
kommunen att räddningsverket ser över sina rutiner för fakturering av falsklarm från fastigheter
med automatiska larm. Kommunen bygger gärna
ut automatiken i sina fastigheter och försöker göra
dem tryggare för invånarna. Dock har det visat sig
att man fakturerar för falsklarm rätt stora belopp
670 euro per gång, vilket blir oskäligt att vidarefakturera till tex en pensionär som i oförstånd gjort så
att larmet utlösts. Det är ju inte då fråga om att det
skulle vara fel på anläggningen. Fellarm till automatiska larmanläggningar borde faktureras enbart
om det är fel i själva anläggningen.

Avverkning i kommunens skogar
Tekniska nämnden gav 12.12.2017 Skogsföreningen
Skogsvårdsföreningen har gett ett förslag till
Österbotten
i uppdrag att göra upphandlingen i enlighet
avverkning och gallring i kommunens skogar
2018. Enligt förslaget skall ca 1,8 ha kalavverkas med åtgärdsförslaget.
Två anbud erhölls i upphandlingen. Tekniska nämnden
och ca 2,6 gallras.
Inkomsterna beräknas uppgå till 9.700 euro och kostnaderna till 3.700 euro, vilket utgör 6.000 euro netto. Priserna är exklusive moms. Skogsföreningen kan sköta om
anbudsförfrågan till skogsbolagen.
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beslutade 16.1.2018 att anta UPM-Kymmene skogs offert
för kalavverkning och gallring. UPM-Kymmene skog har
gett det bästa anbudet.
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Korsnäs kommuns
stipendiefond

AC Silverbergs
stipendiefond

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

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

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.3.2018 kl 16.00. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan kompletteras t.o.m.31.3.2018 kl.
16.00.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.3.2018 kl 16.00. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan kompletteras t.o.m.31.3.2018 kl.
16.00.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/
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Stipendier och bidrag

Ansökan om stipendier

Förnyat ungdomsrum i Korsnäsgården
Foto: Helena Höglund-Rusk

Ungdomarna har tillsammans med Tommy Ekström från Uf
och Lionsmedlemmar samt Siv Hartvik jobbat på projektet
under hösten. Ungdomsrummet har nu överlämnats till ungdomarna!

Foto: Helena Höglund-Rusk

Den 19 januari arrangerades en ståtlig nyinvigning med bandklippning och öppet hus. Korsnäs Lions bjöd på saft och pepparkaka.
Följande sponsorer har på ett eller annat sätt bidragit till projektet:
Cellpac, Dermoshop, Hartvik Siv, Hultholms, KHT, Korsnäs Kommun,
Kronholm Mikael, Riddar Leif och Westfix.
Lis-Britt Södergran

Lis-Britt Södergran avtackar Siv
Hartvik och Tommy Ekström för gott
samarbete.

Ungdomarna är med och bestämmer över ungdomsrummet.

Foto: Lis-Britt Södergran

Foto: Lis-Britt Södergran

Foto: Lis-Britt Södergran

Föreningsaktuellt
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Ungdomarna har själv varit med och inrett ungdomsrummet.
Det färdiga ungdomsrummet är mysigt och praktiskt.
Biljardbordet inbjuder till spel.
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Foto: Lis-Britt Södergran

Kyrkoherden Guy Kronqvist
håller på att avsluta sitt värv
inom Korsnäs församling. Han
går i pension från den 1 april
2018.

Söndagen den 4 februari höll han
sin sista predikan som kyrkoherde i
Korsnäs. Den resterande tiden fram
till pensionen kommer han att hålla
semester.
I den avslutande högmässan deltog
Kyrkokören, Projektkören, en kör
från Haapsalu Församling i Estland,
Rainer Grandell samt Gun Korsbäck.
Guy Kronqvist vigdes till präst
1979 och har hunnit verka över 35 år
som kyrkoherde i Korsnäs församling.
Till ny kyrkoherde i församlingen
har utsetts Janne Heikkilä, för närvarande kaplan i Väståbolands svenska
församling. Han prästvigdes 2011.

Carina Lagerström och Sture Södergran från Korsnäs Församling uppvaktade Guy och Anna-Lena Kronqvist med en tavla av träkonstnären
Lars-Göran Söderholm.

Foto: Lis-Britt Södergran

Kyrkoherde Guy Kronqvist höll
sin sista predikan i församlingshemmet i Korsnäs.

Foto: Lis-Britt Södergran

Estlandskören med biskop Tiit Salumäe medverkade i söndagens högmässa .
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Aktuellt i Korsnäs församling

Avslutande predikan i Korsnäs församling

Info från landsbygdskansliet
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Miljöersättning
Miljöersättningens krav på kvalitetstest av åkerjord
ska lämnas in senast 30.4.2018 för att undvika nedskärningar i miljöersättningen!
Gäller alla gårdar som har miljöersättning
Två sätt:
1. Registrera skiftesuppgifterna och sänd in uppgifterna
i Vipu-tjänsten (rekommenderas) https://vipu.mavi.fi/
Fördel jämfört med pappersblankett: Vipun håller
reda på vilka skiften du behöver fylla i och räknar ut
medeltalen.
2. på pappersblankett 480 (två format finns pdf eller
excel-version http://mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/
odlare/Sidor/blanketter.aspx

Växtskyddsexamen 2018
( tidigare sprutförarkurs )

21.2. YA i Närpes, Ängskullsvägen 1 (även för växthusodlare)
5.4. YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
Anmäl till lantbrukssällskapet, Carina Ahlnäs: 010839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi en vecka
före respektive tillfälle.
Mer information i Händelsekalendern på www.lantbrukssallskapet.fi

Du kan även komma in till lantbrukskansliet och hämta
blanketten. Alla skift över 0.5 ha skall medtas.
Det går bra att sända in denna blankett ifylld som
bilaga till e-posten till lantbrukskansliet, eftersom
blanketten inte behöver vara underskriven.

Växthusstödet
Växthusstödet kan sökas från och med den 5 februari
till den 2 mars . Ansökan kan ifyllas via vipu tjänsten
https://vipu.mavi.fi. ( rekomenderas) eller med pappersblanketten 109. Pappersblanketten fås från länken:
http://mavi.fi .Blanketten kan även hämtas från lantbrukskansliet.
Pappersblanketten skall inlämnas/ postas till
NTM-Centralen i Österbotten, Växthusansökan, PB131,
65101 Vasa

Arrendekontrakt och stödrättigheter
Kontrollera dina arrendekontrakt och stödrättigheter så
de är i kraft . Du kan kontrollera dina stödrättigheter i
din egen vipu under gård och stöd.
Christina Bengsén
Landsbygdssekreterare i Korsnäs
christina.bengsen@kfem.fi
Tfn: 0400-419517

Sommarteater vid gruvan

Korsnäsgruvan kommer att bli scen för årets sommarteater. Korsnäs
prästgårdsmuseum har initierat ett teatersamarbete med Korsnäs
Mine Center och Korsnäs hembygdsmuseum. Som manusförfattare
har anlitats Lasse Hjelt och Carita Nyström, som tidigare satt upp
pjäsen om kaplan Leidenius liv i Korsnäs.

Föreställningen kommer alltså ske på själva gruvområdet, med scenen vid
antingen anrikningsverket eller vid foten av gruvtornet. Manuset utarbetas som
bäst och planeras bli klart i april/maj. Pjäsen kommer enligt plan att visas tre
gånger i sommar (29.6, 30.6 och 1.7.2018) samt eventuellt även uppföras i Malax
eller Petalax.
En teaterkommittén bestående av Anita Ismark, Lasse Hjelt, Carita Nyström,
Jan-Erik Ravals, Robert Mamrelund, Helena Höglund-Rusk, Carina Lagerström,
Sven Nysten och Sven Rusk har hand om planeringen.
Tekniska nämnden godkände 16.1.2018 att föreningarna får använda gruvområdet som spelplats i sommar. Föreningarna ansvarar själva för säkerheten och
uppgörandet av en räddningsplan.
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Vasaregionens Utveckling Ab VASEK erbjuder
företag verksamma i Vasaregionen (varit verksamma redan några år) en avgiftsfri skuggstyrelse
för ett halvt år.
De valda företagen får en skuggstyrelse på några medlemmar och sammansättningen skapas utgående från företagets
nuläge eller utmaningar. I skuggstyrelsen sitter exempelvis
VASEKs företagsrådgivare, en ekonomiexpert och en individuellt för varje företag utvald expert inom någon bransch.
Företagaren kan, om hen så vill, be sin bokförare att delta i
skuggstyrelsen.
– Skicka en fritt formulerad ansökan till oss där du berättar
om företagets nuläge, vilka delområden som du tycker att
behöver utvecklas eller berätta om befintliga eller framtida
utmaningar som du önskar få en lösning på, uppmanar Kjell
Nydahl, direktör för företagstjänster.
Företagen som får en skuggstyrelse förväntas förbinda sig
till verksamheten eftersom företaget och experterna kommer
att träffas med ungefär 4 veckors mellanrum under 5–6 månader.
En skuggstyrelse är inte juridiskt eller ekonomiskt ansvarig
för de befattade besluten så som företagets egentliga styrelse
är. Skuggstyrelse sätts ihop för en bestämd tidsperiod för att

hjälpa företaget igenom utvecklingsfasen. Poängen med en
skuggstyrelse är att den ska lära ett företag jobba med en
riktig styrelse.
– Första mötet kommer att handla om en analys av företagets verksamhet fram till nu samt att klargöra vad styrelsens
roll och ansvar är i företaget. Vi gör tillsammans upp målsättningar för skuggstyrelsearbetet i företaget. Vi kan ha det
första mötet i företagets utrymmen om ni så önskar. I annat
fall hålls mötet i VASEKs utrymmen, Nydahl berättar och fortsätter:
– Efter genomgången av den förberedande uppgiften fastställs utvecklingsbehovet i företaget samt fastställs skuggstyrelsens sammansättning och roll samt målsättningar, åtgärder,
uppföljning och tidtabell.
Skulle ditt företag dra nytta av en skuggstyrelse? Skicka din
ansökan till kjell.nydahl@vasek.fi. Ansökningstiden är kontinuerlig, skicka din ansökan när som helst!
Läs mera: http://www.vasek.fi/foretagstjanster/befintliga-foretag-2/skuggstyrelse-2/
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Skuggstyrelse lär företag att
jobba med en riktig styrelse

Årets Motionär
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Anne-Maj Orre Korsnäs
meste motionär 2017
Bibliotek-,kultur- och fritidssektionen valde
vid sitt möte 23.11.2017 Anne-Maj Orre till
Korsnäs meste motionär för år 2017. Vid samma
möte beslöt sektionen tilldela stipendier för goda
idrottsprestationer till Nathalie Nystrand, Felicia
Åbacka, Hung Pham Huy, Viljam Grahn, Eskil
Grahn och Christoffer Bergman.

Anne-Maj Orre har varit aktiv hela sitt liv. Som barn
vistades hon mycket ute. Hon nämner lekar som Sista
paret ut och ”Göm huset”. Bland minnena från folkskolan
i Granskog med Birger Masalin som lärarer nämner hon
att eleverna hoppade rep på gymnastiktimmen. Det var
inte ett eller två hopp utan flera hundra under en lektion!

Anne-Maj är en mångsidig motionär. Hon cyklar, promenerar och går på gym. Hon bokför sina motionsrundor och berättar att hon i år har promenerat 700 km och
besökt gymmet 70 gånger. Trots den svala sommaren har
hon cyklat 2500 km. Som mest har hon cyklat över 4000
km på ett år.
Cykla ger frihet och upplevelser. Anne-Maj cyklar olika
rutter. Den mest spännande hittills gick mot Österdahl i
Helenelund i juni 2016. Plötsligt såg hon en björn i dikte
på ca 5 meters avstånd. Lyckligtvis fortsatte björnen sin
färd åt ett annat håll än Anne-Maj.
Årets motionär belönas av den lokala Andelsbanken,
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu och Biblioteks-, kulturoch fritidssektionen i Korsnäs.

Stipendier
Stipendier utdelades till Nathalie Nystrand som senaste
vinter tog sin första FM medalj. Hon blev trea på 400 m
för D 22 år vid inomhus FM i Åbo.
Felicia Åbacka tog en fin åttonde plats i FM tävlingarna
i Kauhava senaste sommar. Hon blev 8:nde i finalen på
100 m för D 22 år.
Hung Pham Huy deltog även han i samma FM tävlingar.
På 100 meter kom han till semifinal och i längdhoppet
blev det en fin femte plats. Sommaren kulminerade i ett
Klubbrekord i längd med resultatet 687 cm.
Bröderna Viljam och Eskil Grahn tog igen FSOM medaljer i skidorientering. Viljam tog en silver och en bronsmedalj och Eskil tog en bronsmedalj i FSO mästerskapen.
Styrkelyftaren Christoffer Bergman som börjat sin tävlingskarriär 2017 avslutade säsongen med att ta en fin
femte plats vid FM tävlingarna i Salo. Christoffer tävlar
i klassen74 kg och han tävlar för Malax IF. De olika
tävlingsmomenten i styrkelyft är knäböj, bänkpress och
marklyft. Christoffers rekord lyder på 525 kg (190-125210). Målsättningen för i 2018 är att komma upp i totalsumma på 555 kg.
Vi hoppas på fortsatta framgångar för dessa aktiva
idrottsungdomar.
Text och foton: Roger Lindholm

Årets motionär 2017 Anne-Maj Orre.
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KORSNÄS 4 H
Sportlovskul med Petra
för åk 1-6
Tråkigt på sportlovet? Det behöver det
inte vara! Efter omtyckta ”Kocka med
Petra” (hemma hos Petra i Molpe) så
prövar vi på sportlovet med ett liknande
koncept. Dagläger under tre dagar med
matlagning, pyssel och uteaktiviteter om
vädret medger.
Tisdag-torsdag 27.2-1.3 kl. 11.00-15.00
Anmäl senast 21.2 så jag vet om vi får
ihop en liten grupp. Naturligtvis är barn
från andra byar välkomna också! Deltagaravgift: medlemmar 30€, icke medlemmar 40€. Där ingår allt, mat, pyssel mm.
Anmälan görs till petra.sundholm@fs4h.fi
eller 045-876 48 38.

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

Pyssla med Petra för åk 1-6
Vi målar, jobbar med lera, gör smycken,
nyckelringar i krympplast mm. Kom med
och ha skoj!
Korsnäs kby skola måndagar 12.2, 19.2,
5.3 och 12.3 kl. 14.00-15.30
Molpe skola torsdagar 15.2, 22.2, 8.3
och 15.3 kl. 13.45-15.15
Anmäl till Petra senast 9.2 (Korsnäs) och
13.2 (Molpe). Anmäl till petra.sundholm@
fs4h.fi eller 045-876 48 38.
Avgift: medlemmar 15€, icke medlemmar 20€. Medlemsskap kostar 17€ och
gäller tills hösten 2018. Som medlem får
du lägre deltagaravgifter samt möjlighet
att delta i tävlingar.
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Årets idrottsstipendiater						Korsnäs 4H

Årets idrottsstipendiater: Huy Pham Hung, Nathalie Nystrand, Felicia Åbacka, Viljam Grahn och
Christoffer Bergman.
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Sportlovsprogram i Korsnäs
Lördag 24.2

Måndag 26.2

RIDNING vid Tinas ridstall
kl.13.00-15.00. Ponnyridning,
tefatstolkning, bågskytte,
hästskokastning, förevisning av
nya hästen och korvgrillning.
Arr: Västkustryttarna

SLALOMRESA till Parra i Teuva.

Prislista:
Bussresa+liftkort+hjälm 7-11 år 20 €, 12 år och äldre 25 €.
Uthyrning: slalom,snowboard,blade,twintip 15 €. Glasögon 5 €.
Avgifterna samlar vi upp i bussen (ta gärna med jämna
pengar). Resan är lång så ta med mellanmål och eventuellt pengar ifall du vill köpa något från cafeterian. Är
man yngre än 8 år bör man ha en förälder med. Resan är
RÖKFRI.
Anmäl dig senast 21.2 till roger.lindholm@korsnas.fi
eller tfn 044 200 0081. Meddela namn, adress, telnr, födelsetid och om du vill hyra utrustning (längd,vikt,skonummer).
Busstidtabell:
Molpe Andelsbank
kl.09.20
Korsnäs kommungård kl.09.30
Taklax skola		
kl.09.45
Harrström TB		
kl.09.55
Vi startar hem från Parra kl. 16.00.
OBS! Avboka senast 48 h före avresa. Vid oanmäld frånvaro debiteras 10 €.
Arr: Korsnäs Fritid.

Resa till Björneborg. Möjlighet att besöka bl.a.
Puuvilla köpcentrum, Hoplop-lekpark, Patakirppis-ett
stort välordnat loppis och Tempputehdas- parkour,lekpark,bangolf och biljard.
Resan kostar 10 € för Malax och Korsnäsbor, övriga 20 €.
Avgiften samlas upp i bussen.
Busstidtabell: Öm skola 08.00, Ym S-market 08.05, Petalax TB 08.20, Korsnäs kommungård 08.40 och framme
i Björneborg ca kl.11. Hemfärd kl.17.00. Vi är tillbaka i
Korsnäs ca 19.30.
Anmäl dig senast 21.2 och helst via länken som finns på
www.malax.fi/friitid/evenemang. Man kan även anmäla
sig till Malax kommun info 3477 111. Vid oanmäld frånvaro debiteras 10 €. Som reseledare fungerar Helena
Grönholm tfn 040 532 4535. Arr: Malax kommun och
Korsnäs kommun.

Tisdag 27.2

Bio på Korsnäsgården

Kl. 16.00 Disneyfilmen COCO (ca. 20 min paus i mitten av
filmen) GRATIS FÖRESTÄLLNING

Söndag 25.2

ÖPPET HUS i ungdomsrummet på Korsnäsgården
kl.18-21. Arr: Korsnäs BUF.

Kl. 20.00 Ted – För kärlekens skull pris 10 €
Kioskförsäljning

BOXERCISE i Molpe skola kl.18.30-19.30. Avgift : 5 €
Ledare: Linda Rosbäck.
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24.2-4.3.2018
Fredag 2.3

Tisdag-torsdag 27.2-1.3 kl. 11.00-15.00

”Kocka med Petra” (hemma hos Petra i Molpe).

Dagläger under tre dagar med matlagning, pyssel och
uteaktiviteter om vädret medger.
Anmäl senast 21.2. Naturligtvis är barn från andra byar
välkomna också! Deltagaravgift: medlemmar 30€, icke
medlemmar 40€. Där ingår allt, mat, pyssel mm. Anmälan
görs till petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-876 48 38.

Onsdag 28.2

Workshop i Kpanlogo-yede,
afrikansk dans och trummor i Biblioteket i Korsnäs.
16.00 Francis Oyeoyola håller
trumworkshop för barn och vuxna.
18.00 Kpanlogo Yede uppträder med
trummor och dans.

ÖPPET HUS i ungdomsrummet på Korsnäsgården

kl.18-21. Arr: Korsnäs BUF.

Klubbtävling på skidor vid Waterloo kl.18.30. Arr: IF

Fyren

Torsdag 1.3

SIMHALLSRESA till Närpes + pizza på Casa.

Vi simmar 18.00 – 19.30 sen åker vi till pizzerian. Bussen
avgår från Andelsbanken i Molpe kl.16.50, Korsnäs kommungård kl.17.00, Taklax skola kl.17.10 och Harrström TB
kl.17.25.
Avgift 3€ för bussen + simavgift och pizza.
Arr: Korsnäs Fritid
Övriga resor till simhallen i
Närpes torsdag 8.3, 15.3 och 22.3.
Välkomna med !

HOPSIS i Korsnäs skola kl.12-16.

Vi har med Piraternas land, Sumo, Rock-n-Roll, Hinderbanan och svävande bollarna.
Här kan de mindre barnen busa av sig i Piraternas land,
testa Hinderbanan eller testa sumobrottning. Här finns
också favoriten Rock-n-Roll och Svävande bollarna. Kiosk
på plats där man kan köpa kaffe/saft+bulla och supergoda
hotdogs!
Inträde: 10€/barn (gäller hela dagen).
Föräldrar gratis inträde.

ÖPPET HUS i ungdomsrummet på Korsnäsgården
kl.18-22. Arr: Korsnäs BUF.

Lördag 3.3

PETALAXPILKEN på Öjnafjärden
i Petalax. Tävlingstid kl.10.00-14.00.
Korsnäs scoutkår ordnar buss. Kontakta
Jan-Ola Granholm 050-369 60 11

VOLLEYBOLLTURNERING

i Korsnäs skola och Högstadiet i Petalax. Från kl. 11.00 i
Korsnäs och kl. 12 i Petalax. Finalmatcherna börjar ca kl.
15.00 i högstadiet i Petalax.
Välkomna och se på spännande volleybollmatcher.
Arr: Kraiwit och idrottskansliet.

Söndag 4.3

ÖPPET HUS i ungdomsrummet på Korsnäsgården
kl.18-21. Arr: Korsnäs BUF.
BOXERCISE i Molpe skola kl.18.30-19.30. Avgift : 5 €
Ledare: Linda Rosbäck.
KONTAKTUPPGIFTER

Korsnäs kommun, fritids- och idrottskansliet
Kalle Byskata 0500-517 234
Roger Lindholm 044 200 0081
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KORSNÄS

Vinnarna i Korsnäs
Hembygdsförenings lotteri 2017
Huvudvinsten, dockpar med Korsnäströjor: Annika Westerberg
Korsnäsmössor: Mari-Ann Råstu, B-G Bärden, Lovisa Backlund, Marie Westergård, Ulla Backgren
Korsnässockor: Rakel Nordlund
Korsnäsvantar: Hasse Svartgrund, B-I Bergström, Stig
Ekström
Böcker: Lisbeth Åkerman, Ellen Rosendahl, Agneta Karlsson,
Elinor Bäcklund, A-L Sandholm, Birgitta Sandholm, Krister
Lindberg, Amanda Hägglund, Sisko Krook, Leif Nyfors, Siri
Holmström, Rita Bjurbäck, Åke Åholm
Spelkort: Ted Stenlund, Monika Bäcklund, Leif Wester, Elenor
Bäcklund, Anneli Pellfolk, Elliot Sjögren, Kerstin Palmqvist,
Emma Långström, Lukas Sjöstrand, Vivan Westerback

KLÄDINSAMLING - LOPPIS
vid Gruvan -

Gruvvägen 28

- i Korsnäs

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder,
gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot
TISDAGAR kl. 13.00–18.00
fr.o.m. tis. 20.2. t.o.m. tis. 24.4.2018.
OBS!!! Inte böcker, filmer och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.

Vi gratulerar vinnarna!
Tack till alla som understött föreningen!

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050
3638056.
Baltikumvännerna r.f.
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På gång i MI
Aktuellt för pensionärer

Fler kursdeltagare ryms med ....

Allsångspatrullen underhåller i Bjurbäck byagård, 8.3 kl. 13.30-15.30

Nutidsdans för barn i åldern 9-12 år ordnas tre
lördagar kl 14-15.15 med start 10.3 i högstadiet i
Petalax

Föreläsningar		
Medveten andning, 8.3 kl. 18.30-20.00 i medborgarinstitutet i Petalax
		
Fisk på Mickes vis, 12.3 kl.
18.30-20.00 i högstadiet i
Petalax 		

Äggmålning med pysanka-teknik (bivax i färgbad)
ordnas lördag 24.3 kl 10-16
i högstadiet i Petalax

Att få vara den man är, 22.3 kl. 18.30-20.00 i
medborgarinstitutet i Petalax

Akvarellmålning med Esa
Tiainen ordnas fredag 6.4
kl 18.30-21.00 och lördag
7.4 kl 9-15 i
medborgarinstitutet i Petalax

Se mera info på vår webbsida och i vårterminens katalog samt gilla oss på Facebook!
Anmälan på www.malax.fi eller tfn 040-650 8100
Sänd gärna tips på kurser och föreläsningar: carina.nordman-byskata@malax.fi eller
eva.kammonen@malax.fi

KorsnäsKrysset
Till höger ser ni lösningen på det första
KorsnäsKrysset. Vi hoppas ni tyckte att korsordet var ett trevligt inslag i KorsnäsNytt.
Vi fick in 20 lösningar på korsordet. Bland alla
deltagarna, som lämnat in rätt lösning, har vi
lottat ut var sin Korsnäsmugg.
Följande personer kan hämta ett pris på kommunkansliet:
Anne-Britt Andtsjö, Marlene Rönnback, Lisen
Östring.
Vi återkommer med korsord i KorsnäsNytt
med jämna mellanrum.
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Konstruktör: Jan H. Eriksson
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Österbottens förbunds projekt Integrering genom inspiration från skogen
Korsnäs bibliotek och kultur deltar tillsammans
med några övriga aktörer i projektet ”Integrering
genom inspiration från skogen”, som pågår under
år 2018.
Den 1 februari ägde den första aktiviteten rum i biblioteket.
Det var pyssel med trä som material, tillsammans med Petra
Sundholm. Man gjorde pärlhalsband och smycken och målade
på serviettställningar av trä.
Den österländska matkvällen den 8 mars är följande programpunkt i biblioteket, där Korsnäsbor och andra får smakprov på
mat från Mellanöstern. Vildmarksguiden Fred Södergran har
lovat att leda utflykter i skog och mark under våren.
Om projektets målsättning skriver projektchef Seija Punnonen följande:
I många kulturer anses kulturmiljön omfatta inte bara den
byggda miljön utan också naturen. Målet är att belysa skogens
roll i vårt kulturarv och som en resurs i vår kultur, göra det
möjligt att skapa konst av material från skogen och lära ut
praktiska färdigheter. I projektet testas vilka slags naturaktiviteter som passar invandrare som bott en kort tid eller några
år i Finland. Invandrarna ges också en inblick i den finländska
matkulturen. Målet är samtidigt att öka antalet möten mellan

invandrarna och de infödda finländarna i byarna. Invandrarkvinnor integreras genom konst- och kulturaktiviteter.
Välkommen att delta i projektets aktiviteter, som riktar sig till
både ursprungsbefolkning och invandrare. Vi lär känna varandra och lär av varandra!

Pysselkväll i biblioteket 1.2.2018.
Foto: Seija Punnonen

IF FYREN INFORMERAR
Friidrottsinfo

Skidinfo

Friidrottarna har kommit igång
med hallsäsongen.
Här kommer några resultat:
Botnia juniorgames 27.1.2018
F-15 Nicole Hultholm 8,94 på
60 m
D-19 Katarina Rönnqvist personbästa på 60 m; 8,27
D Felicia Åbacka 25,76 på 200
m
H Hung Pham Huy personbästa
på 60 m; 7,09

IF Fyren skidor har kul både på hemmaplan och vid andra skidcentra.
De närmaste helgerna blir det förbundsmästerskap (FSSM) i Larsmo
och sedan följer Barnens Vasalopp. Klubbmästerskap, klubbtävlingar
och en distriktstävling blir det ännu på Waterloo.
Passa på alla motionärer att njuta av vintern och de fina spåren vid
Waterloo. Vi återkommer med resultat till nästa nummer.
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Tuija Warens fotoutställning
Före morgongryningen visas
till slutet av februari.

Öppethållningstider
Biblioteket öppet
måndag och fredag 12-19
tisdag och torsdag 12-16
onsdag 12-17
tel 06-3479140
Följ oss på FB!
Bokbussen kör som vanligt under sportlovet, udda
vecka 9, förutom turen till Taklax skola måndag förmiddag som faller bort.

Tuija Warén är biolog och har
specialyrkesexamen i naturfotografering från Axiell. Warén
är bosatt i Molpe, Korsnäs och
arbetar på Forststyrelsen. Det
är första gången hon ställer ut
i biblioteket.
Mars: Museiverkets vandringsutställning om Finlands
världsarv
Maj: Handarbeten från MI:s kurser med Annika Westerberg

Kpanlogo-yede
Kpanlogo-yede, afrikansk dans
och trummor, kommer till biblioteket onsdag i sportlovsveckan.
Klockan 16 kommer förgrundspersonen Francis Oyeoyola och
håller trumworkshop för barn
och vuxna och kl 18 ansluter
gruppen med trummor och dans,
för ett uppträdande. Alla inbjuds, både vuxna och barn!
Puffa i alla era vänner! Fritt inträde.
Kpanlogo-yede har ett projekt som heter 13Studios. De
besöker alla kommuner i svenska Österbotten.

En magisk kväll i Mellanöstern
8.3.2018 kl. 17 i Korsnäs bibliotek
- mat
- musikunderhållning
Anmälningar senast 2.3.2018 till
Carola Bäckström, carola.backstrom@korsnas.fi,063479140, Biblioteket under öppethållning
Arrangörer: Korsnäs bibliotek&kultur, Kommunens flyktingmottagning och Österbottens förbund/Inspiration
från skogen

Författarbesök i vår
Malin Klingenberg träffar skolbarnen i biblioteket 21.3.
Malin skriver om Pensionärsmakten, i flera mycket lästa
och omtyckta böcker!
Karin Erlandsson håller författarafton i biblioteket på
onsdag 4.4 kl.19.00. På torsdagen 5.4 besöker hon skolorna och träffar eleverna.
Karin har skrivit vuxendeckarna Minkriket och Missdåd.
Nu är hon aktuell med högläsningsboken Pärlfiskaren.
Hon har också givit ut en receptbok Sött och nött.

Hela folket läser
Hela folket läser i februari! Ännu en hel vecka kvar!
Prova en e-bok!
Februari är rätt tid för att prova på e-läsning och göra
det tillsammans med hela vänkretsen. Biblioteken och
förlagen erbjuder samtidigt läsning för såväl vuxna som
barn och ungdomar både på svenska och på finska.
Böckerna i Hela folket läser kampanjen är Kjell Westös
Hägring 38, Nora Strömmans Det är du, inte jag, Malin
Klingenbergs och Joanna Vikström-Eklövs Den fantastike Alfredo, Lars Petterssons Kaamosmurhat, Paula
Noronens Tagli ja Telle: Tehtävä kauppakeskuksessa
och Timo Parvelas och Bjørn Sortlands Kepler 62: Kutsu.
Du kan läsa böckerna på nätet i Ellibs användargränssnitt eller i den nya Ellibs-appen (som kan laddas ner
från appbutiken i din telefon) på samma sätt som en
vanlig webbsida eller ladda ner böckerna på din egen
dator, surfplatta eller smarttelefon. Du behöver inte
hålla reda på återlämningsdatumet, eftersom böckerna
returneras automatiskt då lånetiden tagit slut.
Kampanjböckerna hittar du 5.-25.februari i de allmänna
bibliotekens gemensamma e-bibliotek på adressen
ekirjasto.kirjastot.fi/sv. I eBiblioteket hittar du också
annat att läsa, se och höra på.
Kom också ihåg Fredrikabibliotekens e-bibliotek, www.
fredrikabiblioteken.fi. Du har väl lånekort och pin-kod?
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Utställningar

Nytt på fritidskansliet i Korsnäs
Från och med januari 2018 fungerar Karl-Gustav Byskata som fritidsledare i Korsnäs kommun. Kalle kommer att aktivera och koordinera
verksamheten inom fritidssektorn i kommunen. Han finns på plats på
fritidskansliet på fredagar.

Idrottskansliet
Som idrottsinstruktör fortsätter Roger Lindholm. Han har kontors- och
telefontid torsdagar och fredagar.

Kontaktuppgifter:
Fritidsledare Karl-Gustav Byskata
tel 0500-517 234
e-post kalle@sou.fi

Idrottsinstruktör Roger Lindholm
tel.044-200 0081, 06-3479 134
e-post: lindholm.roger@gmail.com

Petra Sundholm fortsätter som 4H instruktör i Korsnäs.
Nye fritidsledaren i Korsnäs
Karl-Gustav Byskata

Huvudvinsten är en resecheck på 600 euro

Unna dig

frisk luft & rörelse
varje dag!

till resebyrån Forte. Den lottas ut när kampanjen är avslutad.
Ju flera månader man kommit upp i 40 motionspoäng
desto större chans har man i slututlottningen av huvudvinsten.
För att delta i slututlottningen bör papperskupongen vara oss tillhanda

senaste den 15 maj.

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

Fyller man i på nätet deltar man automatiskt i slututlottningen.

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

kampanjtiden 1.2 – 30.4

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

Läs anvisningarna här nedanför.

www.motionskampanj.fi

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

Delta i
Folkhälsan
motionskampanj
1.2–30.4

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

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

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

Folkhälsan motionskampanj
Rådhusgatan 25
65100 VASA
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Upprop för konstutställning nästa sommar
Har ni träsniderier av Torsten Lundmark hemma?
Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f. kommer att
ordna en utställning om träsnidaren Torsten Lundmark sommaren 2018. Nu hoppas vi att ni lånar ut era föremål, gubbar
och gummor, till vår utställning.
Ta kontakt under vårterminen 2018 med Anita Ismark per tel
050-5181949.
Styrelsen

Dag

RI
FEBRUA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

Dag

1

Nyland

2

3

4

5

Åboland

6

7

8

9

10

Åland

11

12

13

14

Österbotten

15

16

17

18

19

20

Jag vill bli medlem i Folkhälsan

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Poäng
Totala poäng:
Namn:

MARS

Adress:
Tfn:
e-post:
Region:

Dag

1

2

3

4

5

6

7

Nyland

8

9

10

11

Åboland

12

13

14

15

16

Åland

17

18

19

20

Österbotten

21

22

23

24

25

Jag vill bli medlem i Folkhälsan

26

27

28

29

30

Poäng
Totala poäng:
Namn:

APRIL

Adress:
Tfn:
e-post:
Region:

Nyland

Åboland

Åland

Österbotten

25

Jag vill bli medlem i Folkhälsan
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På gång i Prästgårdsmuseet

Korsnäs församling
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Möten
Molpe UF håller årsmöte söndagen
den 18 februari vid Fia´s Inn kl. 14:00
- Stadgeenliga ärenden
- Beslut om eventuell
husbilsparkering
- Kaﬀe med dopp

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen för Molpe UF

Taklax Ungdomsförening r.f.
Årsmöte söndag 25.2.2018 kl. 14.00 i
föreningens lokal. Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!
Styrelsen
Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. kallar till

Årsmöte

Söndag 11 mars 2018 kl. 13.30 i matsalen på Äldreomsorgscentret Buketten i Korsnäs kyrkby.
Stadgeenliga ärenden.

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. kallar till

Årsmöte

Svenska Pensionärsförbundets
ordförande Ole Norrback

onsdagen den 7 mars 2018 kl. 18.00 i Korsnäs Prästgårdsmuseum.
Stadgeenliga ärenden samt stadgeändring

berättar efter årsmötet om
sin tid som minister och som
ambassadör i Aten och Oslo.

Topelius – vår Topelius
Fil.mag. Bo Kronqvist föreläser om Zacharias Topelius
efter årsmötet.
Kaffeservering.
Välkomna!
Korsnäs den 17.1.2018
Styrelsen

Kaffeservering
Alla hjärtligt välkomna!
Korsnäs 26.1.2018
Styrelsen
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Söndagsskola i församlingshemmet söndagar kl
11.00 – 12.00.

Symöte i Molpe bykyrka varannan torsdag från
22.2 kl 13.00.

Kyrkans barntimme tisdagar kl 18.00 - 19.00 i
Taklax bönehus.

Kvällsgudstjänst söndag 25.2 kl 18.00 Cay-Håkan
Englund.

Karasamling i församlingshemmet fredag 16.2 kl
18.30. Gäst Leif Österroos.

Högmässa söndag 4.3 kl 11.00 Cay-Håkan Englund.

Pyssel för Nordkorea lördagen 17.2 kl 14.00 i
församlingshemmet.
Högmässa söndag 18.2 kl 11.00 Cay-Håkan
Englund.
Symöte i Korsbäck skola varannan måndag från
19.2 kl 13.00.
Symöte i Taklax bönehus varannan tisdag från 20.2
kl 13.00
Vänstugan i församlingshemmet onsdag 21.2 kl
13.00

Karasamling fredag 9.3 kl 18.30 Gunnar Särs
berättar om sin resa till Etiopien.
Gudstjänst söndag 11.3 kl 11.00 Cay-Håkan
Englund .
Helig dans i församlingshemmet söndag 11.3 kl
18.00 med Siv Jern. Alla är välkomna att prova på!
Silvergruppen i församlingshemmet 14.3 kl 13.00.
Högmässa söndag 18.3 kl 11.00 Cay -Håkan
Englund.

Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom
Det dagliga brödet är en grundförutsättning för
ett människovärdigt liv. För miljontals människor är
den bistra verkligheten dock den att det inte finns
tillräckligt med mat.
I Finland används medel från insamlingen för att
i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala
församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål. Ur diakonifonden kan människor som hamnat
i oskäliga svårigheter till följd av sjukdom, långvarig
arbetslöshet eller en oväntad livssituation beviljas
bidrag. I församlingarna kan man med hjälp av de
medel som samlats in under Gemensamt Ansvar ge
akut hjälp i mindre bemedlade människors vardag,
till exempel i form av mathjälp.
Utomlands används medel från Gemensamt
Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av

olika katastrofer och konflikter. De garanteras bland
annat tillgång till tillräcklig näring och rent vatten
samt möjlighet till hälsovård, inkvartering, skolgång
för barnen och utbildning som förbättrar familjernas utkomst. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen
når fram.

Ge en gåva
Genom att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar
är du med och tryggar tillräckligt med näring åt människor som hungrar i världens katastrofområden och
i Finland.

Insamlingens kontonummer
Aktia		
FI82 4055 0010 4148 41
Nordea
FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank FI14 5000 0120 2362 28
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Lediga platser

Korsnäs kommun
Tekniska avdelningen söker

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. söker en

sommarjobbare

Sommarguide

Person för gräsklippning och röjning juni – augusti
Gräsklippning och röjning vid kommunens fastigheter.
Krav för uppgiften är minst 18 års ålder och körkort.

till Korsnäs Prästgårdsmuseum för tiden 26.6-5.8.2018.
Museet är öppet för besökare tisdag-söndag kl. 13-17.
Vi söker en öppen och glad person med lämplig utbildning och intresse för prästgårdens kulturhistoria. För
jobbet behövs kunskaper i svenska, finska och engelska samt datakunskap.
Till arbetsuppgifterna hör att
• Guida enskilda och grupper
• Digitalisera museets föremål
• Hålla museet och dess omgivning i skick
Ansökningar med löneanspråk sändes senast 6 mars
2018 till Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.,
Ordförande Anita Ismark, Kyrkobyvägen 167, 66200
KORSNÄS eller per e-post anita.ismark@gmail.com.
För närmare information kontakta Anita Ismark per
telefon 050-5181949.
Korsnäs 17 januari 2018
Styrelsen

Person för målningsarbeten
Diverse målningsarbeten under ca 1 månads tid.
Krav för uppgiften är minst 18 års ålder, bil och körkort.
Städare till Molpe simstrand sommaren 2018
Skräpplockning/städning måndag-söndag 1 h/dag, alla
dagar under badsäsongen
(slutet av juni – början av augusti).
Städare till Harrström simstrand sommaren 2018
Skräpplockning/städning måndag-söndag 1 h/dag, alla
dagar under badsäsongen
(slutet av juni – början av augusti).
Skriv en fritt formulerad ansökan innehållande personoch kontaktuppgifter.
Ansökan inlämnas till Korsnäs kommuns tekniska
kansli senast 22.3.2017 kl. 16.00.
Vid frågor kontakta fastighetsbyggmästare Susanna
Råholm på e-post susanna.raholm@korsnas.fi eller på
telefon 06-3479129 / 050-5506267.
Tekniska kansliet i Korsnäs

Världens bästa sommarjobb

- Bli simlärare!

Folkhälsans förbund i samarbete med SFV ordnar simlärarutbildning.
Simlärarutbildningen består av 100 timmar, varav 60h är närstudier
uppdelat på 3 moduler (veckoslut) och 40h är distansstudier.
Modul 1: 23.3-25.3.2018 i Vasa
Modul 2: 13.4-15.4.2018 i Närpes
Modul 3: 11.5-13.5.2018 i Jakobstad
Mer information om kursen och anmälning på www.folkhalsan.fi.

På frågor svarar Antonia Prinsén, simkoordinator i
Österbotten, antonia.prinsen@folkhalsan.fi, 044-788 6034
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DIN LEVERANTÖR
INOM FARMNÄRINGEN
hos oss hittar du alla
tillbehör inför

Pellets i lager
500kg/sk

135 €

Vinterskor och –stövlar

Solrosfrön och
annan fågelmat
i lager

SEMINERINGEN

Flanellskjorta 7421

SANDNINGSMAKADAM
25kg

100% bomull

KROSS
25L

XS—XXL

32 €

Till salu




NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131

7817450
2827700

Kungörelse

Bostadshus i Molpe

Förslag till vägnamn på finska

Vackert beläget bostadshus säljes i Molpe, Stenlundsvägen 96. Bostadshuset byggt på 1940-talet
är ca. 100 m2 (inkl. vindsvåning) samt liten källare.
I nedre våningen finns kök, vardagsrum, sovrum,
VC med duschkabin och bastu samt 2 sovrum på
övre våningen. Uppvärmning med olja (ny värmepanna 2000). Nya fönster och tilläggsisolering
1995. Ekonomibyggnad ca. 100 m2. Fastigheten
totalt 2,6 ha varav 1,1 ha åker och 1,5 ha skog.

Kommunstyrelsen i Korsnäs har den 22.1.2018
beslutat om att framlägga förslaget till vägnamn
på finska till påseende under tiden 6.2-8.3.2018
på kommunkansliet samt på kommunens hemsida. http://www.korsnas.fi/kungorelse-forslag-till-vagnamn-pa-finska/
Skriftliga anmärkningar bör inlämnas senast
8.3.2018 kl. 16.00 till kommunkansliet.
Korsnäs 5.2.2018
Kommunstyrelsen

Förfrågningar och begäran om visning : Mikael
Blomqvist tel. 0505887403. Bilder på Findit.
Slutna anbud senast den 15.3.2018 till adress:
Mikael Blomqvist, Bärnesvägen 20, 66210 Molpe.
Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt.
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Mitä vuodelta 2018 on
odotettavissa?

Toivon joulun ja uudenvuoden pyhien menneen teiltä kaikilta hyvin ja että tuntisitte olevanne valmiita tarttumaan haasteisiin, joita uusi vuotemme tuo tullessaan.

Kuntapuolella
aloitimme vihkimällä juhlallisesti
Buketten ruokalan ja palvelutalon. Puoluepuheenjohtaja ja kansaedustaja Anna-Maja Henriksson piti hienon
juhlapuheen, jossa hän painotti hyvinvoinnin merkitystä
elämän eri vaiheissa. Meidän on voitava kartuttaa yhteenkuuluvuuden, levon ja liikunnan varastoamme aika ajoin.
Ruotsin kielen virkistystä tarkoittava sana, ‘rekreation’,
tulee latinan sanasta ‘recreare’, joka tarkoittaa uuden
elämän antamista jollekin. Se kuvaa hyvin sitä, mihin
meillä jokaisella lienee tarvetta pitkän ja pimeän syksyn
jälkeen, joka ehkä työnkin puolesta on ollut stressaava
ja vaativa. Tällöin tarvitsemme hyvinkin lepoa, virkistystä ja mahdollisesti jopa piristävää ympäristön vaihdosta
kerätäksemme voimia.
Väljemmin ajatellen virkistys tarkoittaa myös rentouttavaa ja voimistuttavaa toimintaa, kuten liikuntaa,
metsässä patikointia, kalastusta, metsästystä ja urheilun
harrastamista. Virkistystä tarvitaan esimerkiksi henkisesti vaativan työrupeaman jälkeen tai hoitona sairauden
tai lääkinnällisen trauman jälkeen. Mutta virkistykseen ei
ole tarvetta vain lomilla ja pyhinä vaan vähän joka päivä,
jotta siitä muodostuu hyvä tottumus.
Buketten-ruokalan toivomme osaltaan täyttävän tässä
tarkoitetun arjen virkistyksen alueella asuville ja muille,
jotka kaipaavat hetkeksi miljöön vaihdosta. Sinne voi
kokoontua aktiviteetteihin, hauskoihin rupatteluhetkiin
tai mielenkiintoisen TV-ohjelman äärelle. Toivomme
sekä henkilökunnan että asukkaiden viihtyvän ja voivan
hyvin uudessa rakennuksessa.
Mutta piristyminen ei ole tärkeää vain asumisyksiköissämme. Kunnan taholta yksi suurimmista kuluvan
vuoden investointiprojekteista on keskusurheilukentän kunnostuksen jatkaminen. Uskon
kaikkien meidän toiveemme olevan, että
siitä myös
tulee kokoontumispaikka
kaikenikäislle ja urheilun ja liikunnan
keskus. Kunnostuksen lasketaan maksavan yhteensä n. 430.000 euroa, josta
107.000 euroa tulee ELY-keskukselta
projektiavustuksena. Jalkapalloväki
voi jo tulevana kesänä iloita tilavasta katsomosta, joka antaa
suojaa sateelta ja huonolta
säältä.
Uskallammekin
toivoa, että kesästä tulisi
parempi kuin viime
vuonna, mutta ainakin pystymme kohtaamaan sään mahdin
vähän paremmin varustettuna.
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Mutta ei ole kysymys vain uuden varustuksen käyttämisestä. Meillä on kulman takana maailman hienoin luonto,
joten ei vaadi muuta kuin pukeutua sään mukaan ja lähteä
ulos luontoa tutkimaan. Olemme sitäpaitsi saaneet laduillemme lunta, joten mikäpä estäisi ottamasta koko perhettä
mukaan hiihtolenkille. Hiihtohan on erittäin hyvä tapa
liikuttaa koko vartaloa, sekä käsivarret että jalat saavat
olla avuksi ja aivojenkin on terästäydyttävä koordinoimaan kokonaisuutta, jotta sukset eivät mene ristiin.
Tutkimus osoittaa, että opimme ja käytämme aivokapasiteettiamme paremmin jos myös liikumme. Ehkä
meidän useinkin pitäisi käydä kävelylenkillä, ennen kuin
päätämme asioiden tekemisestä. Näin varsinkin, jos
mielessämme on ratkaisua vaativa ongelma.
Valtakunnan politiikassa on juuri saatu päätökseen presidentinvaali, yhdellä kierroksella. Lopputulos, että Sauli
Niinistö jatkaa uudelle vaalikaudelle, ei varmaankaan
ollut yllätys. Toiset tänä vuonna odotettavissa olevat
vaalit ovat ensimmäiset maakuntavaalit, jotka suunnitelmien mukaan pidetään syksyllä.
SOTE-uudistuksen tiimoilta hallituksen suunnitelmat näyttävät edistyvän, vaikkakin otettaessa suuri
hyppy eteenpäin peruutetaan sitten askel tai pari, mutta
mielestäni kuitenkin suunta on eteenpäin kohti uusia
maakuntia. Viimeaikaiset askeleet taaksepäin koskevat
yksityistämispakon astetta, kansallista yhtiötä talous- ja
henkilöstöhallinnon tukitoimille, jota ei perusta valtio,
sekä pientä aikataulun siirtämistä. Presidentinvaalin alla
moni antoi ymmärtää, että vaal n jälkeen uudistuksen
tiimoilta nähdään leimahtavan suuren riidan. Mutta Sauli
Niinistön voitto vaikuttaa olleen siinä määrin murskaava
kaikkien puolueiden kannalta, koska Niinistö itse asettui
ehdolle valitsijamiesyhdistyksen ehdokkaana, ettei kenenkään tällä kertaa tarvitse kantaa poliittisia seuraamuksia
vaalituloksesta.
Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, haluan nostaa
hattua kouluillemme ja niiden työlle koulun yritteliäisyyden ja yrittäjyyden saralla. Olin helmikuun alussa
“Uskalla yrittää” – semifinaalissa Rewell Centerissä. 200
nuorta kilpaili 83 NY-yrityksen puitteissa ja siellä kulkiessa ja heidän tuotteitaan ja ideoitaan katsellessa voin
vain itsekseni todeta, että näillä nuorilla varmaankin on
edessään tulevaisuus ja heillä tulee menemään erittäin
hyvin! Yläasteeltamme, Petolahdesta, oli mukana kymmenkunta yritystä, ja muistelen yhden näistä yrityksistä
tuoneen kotiin “Paras tuote” –kunniamaininnan. Toivon
todella, että innostus säilyy, ja meillä kunnassamme
uusille yrityksille on tilaa!

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Sauli Niinistö voittaja Korsnäsissa
Suomessa
toimitettiin
presidentinvaali
28.1.2018. Tänä vuonna oli vain yksi kierros,
koska vaalien voittaja, Sauli Niinistö, sai kokonaista 62,6 % kaikista äänistä jo ensimmäisellä
kierroksella. Lukumääräisesti se vastaa 1 875
342 ääntä.

Toiselle sijalle tuli Vihreiden Pekka Haavisto 12,4 %
:lla äänistä. Rkp:n ehdokas Nils Torvalds sai vain 1,5 %
äänistä. Presidentinvaalissa oli yhteensä 8 ehdokasta.
Sauli Niinistö oli myös vahvin Korsnäsissa, mistä hän
sai 704 ääntä, mikä vastasi 54,0 % kaikista korsnäsilaisten
äänistä. Nils Torvalds tuli kakkoseksi 454 äänellä, mikä
vastasi 35,4 % kaikista Korsnäsista annetuista äänistä.
Muut ehdokkaat saivat alle 100 ääntä Pekka Haaviston
tullessa kolmannelle sijalle, perässään Paavo Väyrynen,
Tuula Haatainen, Laura Huhtasaari, Merja Kyllönen ja
Matti Vanhanen.
Korsnäsilaiset äänestivät tänä vuonna hieman ahkerammin kuin vuoden 2012 presidentinvaalissa, 76,8 %
verrattuna 75,9 %:iin kuusi vuotta aiemmin. Harrströmiläiset olivat jälleen ahkerimmin vaaliuurnilla 82,8 prosentillaan. Kirkonkylästä äänesti 76,5 %, Moikipäästä 76,3
% ja Taklaxista 73,5 %.

Nro

Nimi

Molpe

Ennakkoäänet

Korsnäs kko

Harrström

Taklax

Yhteensä

2 Kyllönen Merja

0

3

2

1

0

3 Haavisto Pekka

11

19

13

9

4

4 Vanhanen Matti

3

0

0

0

0

5 Huhtasaari Laura

1

2

2

3

3

6 Haatainen Tuula

2

4

8

3

2

7 Väyrynen Paavo

4

2

12

3

8

8 Niinistö Sauli

192

82

206

95

128

9 Torvalds Nils

115

77

133

73

57

328

189

376

187

202

328

189

376

187

Yhteensä

YHTEENSÄ

Mitättömät äänet

1

2

1

1

202 1282

Presidentinvaali 2018. Ehdokaskohtaiset tulokset äänestysalueittain Korsnäsin kunnassa.
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6
56
3
11
19
29
703
455
1282

0
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Korsnäsin tiet saavat
suomenkieliset nimet
Korsnäsin teiden suomenkielisistä nimistä
tehty ehdotus on valmis nähtävälle asetettavaksi
ja asianomaisilta viranomaisilta voidaan pyytää
lausuntoja. Tekninen osasto ja tienimitoimikunta
ovat laatineet ehdotuksen.

Käännettävät tiennimet koskevat yleisiä teitä, yksityisiä
teitä, katuja ja muita yleiseen liikenteeseen käytettäviä
alueita. Ehdotukseen on käännetty kaikki nimet osoitejärjestelmästä, yhteensä 296 kpl.
Suomeksi käännettäessä on otettu huomioon seuraavaa:
Olemassa olevia paikannimiä ja kiinteistörekisterissä
olevia nimiä ei ole käännetty, vaan ainoastaan tiennimen
jälkiosa.
Uudet tiennimet, jotka eivät perustu johonkin vanhempaan paikannimeen/paikkaan, on käännetty.
Tiennimessä olevaa henkilönimeä ei ole käännetty,
vaan ainoastaan tiennimen jälkiosa.
Kunnanhallitus päätti 22.1.2018 panna esille ehdotuksen suomenkielisistä tiennimistä ajalle 6.2. – 8.3.2018.
Huomautukset suomenkielisiä tiennimiä koskevasta
ehdotuksesta jätetään kirjallisesti tekniselle lautakunnalle.
Lausuntoja pyydetään Närpiön kaupungilta, Maalahden
kunnalta, Pohjanmaan pelastuslaitokselta, ELY-keskukselta ja Kotimaisten kielten keskukselta.
Luettelo tiennimiehdotuksista on nähtävänä kunnankansliassa ja voidaan ladata kotisivulta osoitteesta http://
www.korsnas.fi/kuulutus-teiden-suomenkieliset-nimet-ehdotus/?lang=fi

VL-alueille on osittain ristiriidassa Moikipään osayleiskaavan määräysten kanssa.
Osayleiskaavassa on samalla tilalla alue merkinnällä
RV (Asuntovaunualue). Hakija katsoo, että nykyinen
RV-merkitty alue on liian lähellä Sjövägeniä, jonka liikenne häiritsee leiriytyjiä. Lisäksi asuntovaunut vievät
tanssi-iltoina niin suuren tilan, että muilla tansseissa
kävijöillä voi olla vaikeuksia löytää parkkipaikkaa. Leirintäalue sopii hyvin yhteen alueelle suunniteltujen vapaaajan aktiviteettien kanssa.
Suunnitellulla alueella asuntovaunuleiriytyjät ovat kauempana häiritsevästä liikenteestä ja luonnoltaan kauniimmalla alueella.
Tekninen lautakunta ehdotti
kunnanhallitukselle
12.12.2017 poikkeusluvan myöntämistä. Lautakunta
katsoo, että poikkeusluvan myöntämiseen ei ole estettä.
Leirintäalue sopii hyvin yhteen alueelle suunniteltujen
vapaa-ajan aktiviteettien kanssa.
Kunnanhallitus teki päätöksen teknisen lautakunnan
ehdotuksen mukaisesti 22.1.2018.

Moikipäässä poikkeuslupa
paikoitus-/leirintäalueelle
Moikipään nuorisoseura (Molpe ungdomsförening Enigheten rf) on anonut poikkeuslupaa
tarkoituksenaan rakentaa asuntovaunupaikoitus/leirintäalue Moikipään kylän Strömsgrund
6:191:een. Tilalle asennetaan myös 10-20 sähköpylvästä, joita
asuntoautot/asuntovaunut
voivat käyttää. Asuntovaunupaikoituksen/leirintäalueen kooksi on suunniteltu noin 2000-3000
m2.

Alue muodostaa osan Moikipään osayleiskaavasta,
jolla kaavassa on merkintä RM ja VL. (RM = Alue matkailulaitteille, leirintäalueille, mökkikylille , vapaa-ajankeskuksille ja muille vastaaville toiminnoille , joissa alue
pysyy yhteiskäytössä. VL = Lähivirkistysalue).
Poikkeuslupaa haetaan, koska suunnitellun asuntovaunupaikoituksen/leirintäalueen rakentaminen RM- ja
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Suunniteltu asuntovaunupaikoitus/leirintäalue Moikipäässä.

Poikkeuslupa Moikipäässä
Anita Hietamäki ja Kimmo Rinta-Nikkola ovat
anoneet poikkeuslupaa saunarakennuksen kerrospinta-alan ylittämiselle 3 m2:llä, tilalla Kivelä
6:30, Moikipäässä.

Kunnan rantayleiskaavan mukaan sallittu rakennusoikeus on RA-rantatontilla yhteensä 160 m2. Huvilan
kerrospinta-ala saa kuitenkin olla korkeintaan 90 m2,
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Rakennusoikeuden siirto
Tor ja Stina Vestberg ovat anoneet rakennusoikeuden siirtoa tilalta Ingves 1:16, Harrströmin
Blaxnäsissa.

Tilalla on yhteensä kaksi käyttämätöntä rakennusoikeutta ja hakija haluaa siirtää toisen niistä kiinteistölle
Häggqvist 13:92, Korsnäsin kirkonkylässä. Tilat kuuluvat Korsnäsin sovittuun rantayleiskaavaan. Kiinteistön
Ingves omistajat ovat antaneet suostumuksensa sille, että
toinen rakennusoikeuksista siirretään. Naapurit ovat antaneet suostumuksen yhden rakennusoikeuden siirtämiselle
tilalle Häggqvist.
Tekninen lautakunta ehdotti 12.12.2017 kunnanhallitukselle rantayleiskaavan muutoksen tekemistä koskien
tilaa Ingves RN:o 280-402-1-16, Harrströmissä, ja
tilaa Häggqvist RN:o 280-404-13-92, Korsnäsin kirkonkylässä, siirtämällä toisen rakennusoikeuksista tilalta
Ingves tilalle Häggqvist. Tor ja Stina Vestberg vastaavat
kaikista rantayleiskaavan muutoksesta aiheutuvista kustannuksista. Maankäyttösopimus on laaadittava kunnan ja
hakijan kesken .
Kunnanhallitus teki päätöksen 22.1.2018 teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Korsnäs-viikon, Maaseutupäivän ja Maailmanperintöpäivän työryhmä
Korsnäs-viikko, Maaseutupäivä ja Maailmanperintöpäivä ovat olleet vuosittain toistuvia, arvostettuja kesätapahtumia Korsnäsin kunnassa.
Ohjelmatarjonta on ollut mielenkiintoinen ja
houkutteleva. Aina vain useampi yritys osallistuu
erimuotoisilla toiminnoilla.

Kirjastopäällikkö Carola Bäckström, kirjasto- ja
kulttuurisektorilta, vastaa kulttuuritapahtumista. Sekä kirjastopäällikkö että kirjastotoimitsija osallistuvat kulttuuritaktiviteetteihin ja ovat olleet mukana Korsnäs-viikon
työryhmässä.
Kunnanhallitus valitsi 22.1.2018 Korsnäs-viikon ja
Maaseutupäivän 2018 työryhmään seuraavat henkilöt:
Helena Höglund-Rusk, Carola Bäckström, Roger Lindholm, Margareta Lindström, Sofia Mitts-Björkblom,
Niclas Björkqvist, Pia Södergran ja Katarina Westerlund .
Työryhmän tehtävänä on suunnitella ohjelmaa toteutettaviksi haluttuihin tapahtumiin. Työryhmä saa
tehtäväkseen olla yhteydessä yhdistyksiin aktiviteettien
toteuttamiseksi sekä niiden koordinoimiseksi sopiviksi
ohjelmakokonaisuuksiksi.
Tämä työryhmä hoitaa Korsnäs-viikon ja Maaseutupäivän. Maailmanperintötoimikunta hoitaa 12.8.2018
pidettävän Maailmanperintöpäivän.
Kunnanhallitus ehdotti myös, että työryhmä voi harkita voisivatko Maaseutupäivä ja Maailmanperintöpäivä
muodostaa Korsnäs-viikon päättäjäiset ja voitaisiinko
Korsnäs-viikko siirtää viikolle 32.

Sijaisuuksia varhaiskasvatuksessa
Kuluvana vuonna on varhaiskasvatukseen palkattu useita sijaisia.

Seuraavat henkilöt on palkattu vuoden 2018 alusta:
Lina Häggblom työskentelee apulaisena Kottebon
päiväkodissa , 90,32 % kokoaikatyöstä, ajalla 22.1. –
31.7.2018.
Annika Bäck työskentelee lastentarhanopettajan sijaisena Kottebon päiväkodissa, 50 % kokoaikatyöstä 8.1.
– 31.12.2018.
Azra Camdzic on lastenhoitajan sijaisena Kottebon
päiväkodissa, 45,86 % kokoaikatyöstä 8.1. – 31.8.2018.
Sandra West on täysipäiväisesti äitiyslomansijaisena
Moikipään päiväkodissa, 19.2. – 31.12.2018.
Johanna Söderling on lastenhoitajan sijaisena Kottebon
päiväkodissa, 40 % kokoaikatyöstä 1.1. – 31.8.2018.
Anna Bergholm on kokin sijaisena Kottebon päiväkodissa, 50 % kokoaikatyöstä 1.1. – 30.6.2018
Oksana Lundén on kokin/siivoojan sijaisena Harrströmin päiväkodissa, 50 % kokoaikatyöstä 1.1. – 30.6.2018.
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vierasmajan korkeintaan 30 m2 ja saunan korkeintaan
40 m2. Hakijalla on suunnitelma ostaa hirsitalovalmistajalta valmis saunapaketti , jonka kerrospinta-ala on 43
m2. Poikkeuslupaa haetaan, koska saunan kerrospinta-ala
ylittyy 3 m2. 160 m2:n kokonaisrakennusoikeutta ei
ylitetä. Tänä päivänä tontilla on 47 m2:n huvila sekä 13
m2:n sauna, joka puretaan.
Tekninen lautakunta ehdotti 16.1.2018 kunnanhallitukselle poikkeuksen myöntämistä. Lautakunta katsoo, että
poikkeusluvan myöntämiselle ei ole estettä. Saunan kerrospinta-ala ylitetään 3 m2:llä, mutta kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä.
Kunnanhallitus myönsi 22.1.2018 poikkeusluvan teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
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Kesällä 2018 suljettuna

Oy VASEK Ab

Harrströmin ja Moikipään päiväkodit ovat kesällä
suljettuina 1. – 31.7.2018. Kottebon päiväkoti toimii
varapäiväkotina.

Korsnäsin kunta on osakas alueellisessa elinkeinoyhtiö Oy VASEK Ab:ssä ja sillä on näin ollen
mahdollisuus olla läsnä yhtiökokouksissa sekä
nimetä myös edustajansa yhtiön hallitukseen.

Esikoulu syksystä
2018 lähtien
Viime vuosina esikouluryhmiä on ollut jokaisen koulun yhteydessä. Ensi syksynä esikoululaisten määrä on suhteellisen alhainen.

Sivistyslautakunta keskusteli 30.1.2018 siitä , miten
esikoulutoiminta järjestetään tulevana lukuvuotena 20182019 ja eteenpäin. Joillakin kouluilla ryhmät ovat pieniä
ja tietyt ryhmät ovat yhdistettävissä . Esikouluryhmä voidaan mahdollisesti myös liittää koulun vuosikursseihin
1 ja 2. Ryhmiä yhdistettäessä useampi oppilas tarvitsee
koulukuljetusta.
Sivistyslautakunta katsoi, että ensisijaisesti esikouluryhmien oppilaita pitää olla joka koululla, jotta saataisiin
paras mahdollinen integrointi sen koulun toimintaan,
jossa he sitten jatkavat. Mikäli ryhmien koossa tapahtuu
suurempia muutoksia kevään mittaan, tilanne pitää mahdollisesti käsitellä uudestaan.

Kunnanhallitus nimesi 19.6.2017 Sven-Erik Bernaksen
kokousedustajaksi ja Jens Bjurbäckin henkilökohtaiseksi
sijaiseksi Oy VASEK Ab:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 2017-2019.
Kunnanhallitus ehdotti 22.1.2018 Christina Båssaria
varsinaiseksi edustajaksi ja Marcus Nordmyriä sijaiseksi
yhtiön hallitukseen.

Oy Stormossen Ab
2017 – 2019
Kunnanhallitus nimesi 19.6.2017 Ulf Granåsin
varsinaiseksi edustajaksi Oy Stormossen Ab:n
yhtiökokoukseen sekä Katarina Wester-Bergmanin henkilökohtaiseksi sijaiseksi toimikaudelle
2017-2019.

Kunnanhallitus ehdottaa 22.1.2018 kevään yhtiökokoukselle, että Jonas Lindholm jatkaa kunnan edustajana
yhtiön hallituksessa.

Hakkuut kunnan metsistä
Metsänhoitoyhdistys on antanut ehdotuksen
kunnan metsien hakkuista ja harvennuksista
2018. Ehdotuksen mukaan n. 1,8 ha avohakataan
ja n. 2,6 harvennetaan.

Tulojen arvioidaan nousevan 9.700 euroon ja kustannusten 3.700 euroon, mikä tekee 6.000 euroa netto. Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Metsänhoitoyhdistys voi
hoitaa tarjouskyselyn metsäyhtiöille.
Tekninen lautakunta antoi 12.12.2017 Metsänhoitoyhdistys Österbottenille hankinnan hoitamisen toimenpide-ehdotuksen mukaisesti.
Hankinnassa saatiin kaksi tarjousta. Tekninen lautakunta päätti 16.1.2018 hyväksyä UPM-Kymmene Metsän
tarjouksen avohakkuusta ja harvennuksesta. UPM-Kymmene Metsä antoi parhaan tarjouksen.
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Kutsuntalautakunta 2018
Sotilasläänin esikunta on pyytänyt kunnanhallitusta nimeämään jäsenen ja varajäsenen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2018.

Maalahden ja Korsnäsin kutsuntatilaisuus järjestetään vuonna 2018 Maalahden kunnantalolla torstaina
29.11.2018 klo 9.00.
Kunnanhallitus valitsi 22.1.2018 Roger Bergströmin
varsinaiseksi ja Sven-Erik Bernaksen hänen varajäsenekseen kutsuntalautakuntaan.
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Vaasan seudun Matkailu Oy:n yhtiökokous
on päättänyt, että yhtiön hallitus tekee kirjallisen muutosehdotuksen osakeomistajakirjeeseen,
jokaiselle omistajakunnalle, koskien vuotuisen
markkinointiosuuden muutosta.

Yhtiön hallitus ehdottaa tehtäväksi seuraavan muutoksen:
“ Matkailumarkkinointi ja sen toteuttaminen, myyntitoimenpiteet ja osa näihin toimenpiteisiin liittyvistä
henkilöstöresursseista rahoitetaan erillisen talousarvion
kautta (nk. markkinointirahoitus). Osapuolet osallistuvat vuosittain matkailun yhteismarkkinointitoimenpiteisiin (esim. messuihin osallistuminen, esitteet, kampanjat,
ilmoitukset ym.) vähintään 1,18 €:lla/asukas. Satsaus on
voimassa kolme (3) vuotta ja sitä tarkistetaan kolmivuotiskauden lopussa”.
Korsnäsin kunta on aiemman päätöksen perusteella
maksanut 2.500 euroa/vuosi vuosittaisista matkailun
yhteismarkkinointitoimenpiteistä. Uuden laskentatavan
myötä summaan tulisi noin 70 euron korotus.
Kunnanhallitus hyväksyi 22.1. 2018 muutosehdotuksen
osakeomistajassopimukseen.

Lausunto Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä
Pohjanmaan pelastuslaitos pyytää lausuntoa
jäsenkunniltaan vuosien 2018-2019 palvelutasoa
koskevasta päätösluonnoksesta.

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimen on tehtävä
palvelutasopäätös kuultuaan kuntia asiassa. Päätöksessä
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Visit Vaasan osakeomistajasopimus muutetaan

on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niiden
aiheuttamat riskit, päätettävä toiminnan tavoitteet ja
olemassa olevat resurssit sekä palvelu ja sen taso. Palvelutasopäätökseen pitää sisältyä myös palvelutason
kehittämissuunnitelma.Pohjanmaan
pelastuslaitoksen
nykyinen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2017
loppuun.
Suomessa on meneillään laaja maakuntauudistus ja
pelastustoimi on siirtymässä maakunnan vastuulle. Sisäministeriö suosittelee 16.11.2016 lähettämässään kirjeessä, että mikäli pelastustoimen riskit alueella eivät ole
huomattavasti muuttuneet ja mikäli nykyisessä palvelutasopäätöksessä ei ole selviä puutteita, niin nykyisen palvelutasopäätöksen voimaoloaikaa voidaan pidentää.
Kunnan lausunto
Kunnanhallitus antoi 22.1.2018 seuraavan lausunnon
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä:
Pelastuslaitoksessa onnettomuus- ja hälytyslähtötilaston päivitys toimii hyvin ja antaa hyvän kuvan riskialueista, mutta olisi myös otettava huomioon, että peittoaste
toimii koko alueella.
Tulevia haasteita ajatellen on erittäin tärkeää, että pelastuslaitos panostaa myös hyvään ruotsinkielisten kurssien
tarjontaan ja aktiviteetteihin, jotka voivat houkutella
nuoria mukaan toimintaan. Vapaa-ajan aktiviteettien välinen kilpailu on nykyään kova ja kunnan osalta toiminta
rakentuu paljolti vapaaehtoiseen kiinnostukseen.
Kunnan kriisitilannevalmiuden kannalta on tärkeää,
että myös pelastuslaitoksen puolelta löytyy resursseja
tukea kuntien johtoryhmiä valmiussuunnitelmien laaatimis- ja arviointityössä. Pelastuslaitoksen keskittämisen
myötä kuntatasolla ei enää ole samaa asiantuntemusta,
vaikkakin tehtävät ovat jäljellä, joten tehokasta yhteistyötä tarvitaan kuntalaisten arjen turvaamiseksi.
Päivittäisen toiminnan kannalta kunta toivoo, että
pelastuslaitos tarkistaa virhehälytysten laskutuskäytäntöään automaattihälytyksellä varustettujen kiinteistöjen
osalta. Kunta rakentaa mielellään automatiikkaa kiinteistöihinsä ja yrittää näin tehdä niitä asukkaille turvallisemmiksi. On kuitenkin osoittautunut, että virhehälytyksiä
laskutetaan melko suurella summalla, 670 euroa kerralta,
mikä summa on kohtuuton laskuttaa edelleen esimerkiksi
eläkeläiseltä, joka ymmärtämättömyyttään on laukaissut
hälytyksen. Silloinhan ei ole kyseessä laitteistossa oleva
vika. Virhehälytys automaattihälytyslaitteisiin pitäisi
laskuttaa vain, jos vika on itse laitteistossa.
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Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

Siirry yksinkertaiseen ja varmaan
e-laskuun!

Kuulutus

Teiden suomenkieliset nimet,
ehdotus

E-lasku on elektroninen lasku, joka lähetetään
verkkopankkiisi, sinulle postitse tulevan paperilaskun asemesta. E-lasku on turvallinen tapa
ottaa vastaan ja maksaa laskuja.
Jos haluat välttyä maksamasta 2,50 euron
käsittelymaksua paperilaskuistamme, niin voit
siirtyä käyttämään e-laskua.
Tee näin aloittaaksesi e-laskun käytön:

Korsnäsin kunnanhallitus on 22.1.2018 päättänyt
esittää teiden suomenkielisten nimien ehdotus
nähtäväksi 6.2-8.3.2018 välisenä aikana kunnankansliassa sekä kunnan kotisivulla; http://www.
korsnas.fi/kuulutus-teiden-suomenkieliset-nimet-ehdotus/?lang=fi

1. Sovi e-laskujen käytöstä verkkopankissasi
2. Valitse Korsnäsin kunta laskuttajien luettelosta. Ota huomioon, että valittavia
sopimuksia on kaksi erilaista – yksi vesi- ja
jätelaskutukseen ja yksi muihin Korsnäsin
kunnan laskuihin.
3. Etsi uusin viitenumero ja oma asiakanumerosi laskulta, jonka haluat rekisteröidä
e-laskuksi. Vesi-/jätevesilaskutuksessa tarvitaan viitenumero ja myyjän viite
4. Saatuamme pankistasi antamasi valtakirjan,
lähetämme jatkossa laskut suoraan verkkopankkiisi. Sinun pitää ainoastaan tarkistaa
lasku ja hyväksyä maksu velotettavaksi tililtäsi. Vaihtoehtoisesti voit valita, että lasku
maksetaan automaattisesti, jolloin maksu
menee automaattisesti tililtäsi eräpäivänä.
Talousosasto
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Kirjalliset huomautukset on jätettävä kunnankansliaan viimeistään 8.3.2018 klo 16.00.
Korsnäs 5.2.2018
Kunnanhallitus

