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Högtidlig invigning

Västkustryttarna har fått en stilig inramning på ridplanen i
kyrkbyn och firade med högtidlig invigning 12.5.2018.
Läs mer på sid 16.
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Sommartider redan i maj!
Vilket välsignat underbart majväder vi har haft denna vår!

Fast å andra sidan så tror jag nog att vi alla lite till mans
behöver det efter fjolårets sommar som bara regnade bort
i ett grått töcken liksom. Jag brukar tycka i november
att det måste vara arvssynden från våra förfäder som har
gjort att vi ska leva i en mörk dimma. Men nu när solen
skiner och kvällarna är ljusa och vackra så är det helt rätt
att leva i ett Nordiskt klimat också.
De som tycker om våra kommunala texter så vet att
vi för ett år sedan hade nya fullmäktigeledamöter som
påbörjade sitt värv i juni 2017, så nu är det deras första
kommunala sommar. Men innan vi tar paus i möteskalender så har vi tillsammans sett över hur kommunens kommande budget för 2019 ska byggas upp. En lokal nyhet
så är tanken om att ha lite olika ”temaår” för kommunens
budget. Ni kanske tycker att det är en fånig tanke, men
när vi har en så pass liten kommun som vi har, där en
skattehöjning om 0,5 % ger oss ca 120.000 euro mer i
inkomster, så är det bra att tänka till lite med de kommunala fokusområdena. Korsnäs har idag en mycket solid
och stabil ekonomi. Vi har två goda år bakom oss i bagaget och har kanske möjlighet att göra vissa satsningar de
kommande åren.

ska YES-företagsamhetsfostrans undervisningsmaterial
användas i våra lågstadieskolor liksom i högstadiet i
Petalax. Det finns säkert material som också kan användas även i småbarnsfostran, vem har inte tyckt om att leka
butik och sälja sina fantasiprodukter åt tacksamma föräldrar? Viktigt är att vi då som föräldrar kommer ihåg att
uppmuntra till företagsamhet och aktiviteter, det är dessutom inte så svårt!

Byggande och boendets år
Samtidigt som företagsamhetens år startar upp och
pågår så kan vi redan börja förbereda oss på nästa temaår,
nämligen ”Byggande och boendets år”. Här har vi självaste fullmäktige som redan har startat upp temat på en
aftonskola under våren. På aftonskolan diskuterades upplägget med den kommande strategiska generalplanen och
vi fick lite inblick i den processen genom att titta lite på
hur Korsholm hade gjort upp sin strategiska generalplan.
Men vi tittade också lite på situationen med hyresbostäder i kommunen och var våra bygglov för egnahemshus
blivit beviljade under de senaste åren. Det var lätt att se
att det inte verkar vara de kommunala bostadsområdena
som var attraktiva utan man väljer nog bostadstomt för
sitt egnahemshus på lite andra premisser. Kanske vi kan
lära oss lite om var folk vill ha sina egnahemshus genom
att studera statistiken lite, sen gäller det att kunna bjuda
ut tillräckligt attraktiva tomter. Vi kommer under hösten
att återkomma till dessa frågor.
Förhoppningen är att vi har den strategiska generalplanen rätt långt under behandling under 2019 så att vi då
vi kommer till byggandets temaår 2020 vet var vi kan
göra satsningar på nya hyresbostäder eller annat som
framkommer att det finns behov av. Byggandet kan sedan
till exempel ske med entreprenörers hjälp där kommunen
samarbetar genom att köpa in lägenheter i olika projekt.
Lyckas vi med detta så kommer vi att ha en liten lokal
uppsving i företagsamheten först och då bör vi ju rimligtvis se till att det finns bostäder att bo i också och när vi
har fixat det så blir det dags 2021 för att se vilka trivselsatsningar som behöver göras för att det ska vara trivsamt
och meningsfullt att vara företagare och att bo i Korsnäs.
Så nu har vi siktet inställt på tre fartfyllda år och budgetarbetet som tar fart på allvar efter sommaren så kommer
säkert att innehålla en och annan nyhet som vi inte har
haft tidigare. Men tills dess får ni ge er till tåls och passa
på att njuta av solen så länge den behagar hålla oss sällskap. Glöm inte bort att hitta ert favoritevenemang bland
sommarens alla pärlor!

Företagsamhetens år
Satsningarna 2019 kommer att fokusera sig på företagsamheten i kommunen. Vi har hela KKC området med sina
byggnader som 2019 återgår från hyreskontraktet med Söfuk helt till kommunens
ansvar. Så det ligger nära till hands att
vi kommer att behöva både resurser
och nya idéer för att få in ny verksamhet till utrymmena. Men det är
en unik möjlighet att ha färdiga
utrymmen att bjuda ut till hugade
företagare. Nya hugade företagare ska vi själva producera via
företagsamhetsfostran i våra
skolor. Våra skolor har
faktiskt tjuvstartat lite
med företagsamhetsåret så de har redan
skapat nya kontakter till våra
företagare
och under
hösten

En riktigt skön sommar med sol och bad och
bruna ben önskar jag er alla!

Christina Båssar, Kommundirektör
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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 5-2018 utkommer 17.8.2018, manusstopp 3.8.2018
Nr 6-2018 utkommer 28.9.2018, manusstopp 14.9.2018
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Gott bokslut för år 2017
Kommunens externa bokslut med 7.120.695,96 euro år 2016.
Även år 2017 uppvisas en negativ
2017 uppvisar ett positivt resultat på 531.346,27 euro och efter statsandel på -399.754,00 euro för
bokslutsdispositioner ett över- undervisnings- och kultursektorn.
Statsandelarnas beräkningsgrunskott på 342.555,12 euro.
Verksamhetsintäkter och -kostnader
Resultaträkningens intäkter uppgår
i bokslutet till 3.507.870,11 euro,
vilket totalt sett är en minskning på
5,17 % jämfört med året innan. Verksamhetens kostnader uppgår till totalt
15.915.994,17 euro. Verksamhetsbidraget uppgår till 12.408.124,06 euro
år 2017.
Personal- och personalbikostnaderna har minskat med ca 3,14 % från
föregående år. Lönekostnaderna har
minskat p.g.a. lägre sociala omkostnader inför år 2017 (Kiky-avtalet),
lägre pensionsutgiftsbaserad avgift
samt en del lägre lönekostnader jämfört med budget inom barandagvård
och vård och omsorg.

Skatteinkomster
Bokslutet 2017 uppvisar ett skatteutfall på 7.090.461,85 euro jämfört med 7.043.073,54 euro år 2016.
Inkomstskatteprocenten i Korsnäs
har åren 2014-2017 varit 21,00 %.

Statsandelar
Statsandelarna
uppgår
till
6.823.601,00 euro år 2017 jämfört

der justerades inför år 2015, så att en
betydande koefficient för kommuners
tvåspråkighet infördes. Kommunfullmäktige beslöt att Korsnäs kommun
skall bli en tvåspråkigkommun
fr.o.m. ingången av år 2015.

Räkenskapsperiodens överskott

Årsbidraget
Årsbidraget
uppgår
till
1.492.054,69 euro för år 2017 jämfört med 1.963.689,84 euro för år
2016. Budgeterat årsbidrag 2017 var
900.000 euro och budgeterat årsbidrag inklusive budgetändringar för år
2017 var 637.300 euro. Årsbidraget
2017 täcker avskrivningarna till 156
%.

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningarna
uppgår
till
954.374,61 euro. Avskrivningarna
uppvisar en stigande tendens p.g.a.
de senaste årens stora investeringar.
En nedskrivning på 6.333,81 euro har
gjorts av intresseaktiebolags aktievärden för att motsvara den av kommunen ägda bostadens uppskattade
försäljningspris.

Investeringsreserveringar
Nya investeringsreserveringar för

Skatteinkomsternas bokföringsmässiga utveckling 2015-B2018
tusen €
2015 2016 B2017
2017 B2018
Kommunalskatt
5014 5467 5330
5407 5263
Samfundsskatt
969
882
890
975
937
Fastighetsskatt
648
694
720
709
730
Totalt
6631 7043 6940
7090 6930
Statsandelarnas utveckling 2015-B2018
tusen €
2015
2016
B2017
Underv. och kultur
-611
-328
-450
Skatteutjämning
1085
1570
1610
Kommunal basserv.
5871
5879
5636
Totalt
6345
7121
6796

Lärknäs/Annahemmets sanering har
bildats till ett belopp på 500.000 euro.
Av tidigare bildade investeringsreserveringar har Bukettens samt M-K
Hvc:s (2016-2017) investeringsreserveringar upplösts 400.000 respektive
600.000 euro år 2017.
Totala
investeringsreserveringar
uppgår till 500.000 euro (Lärknäs/
Annahemmet) per 31.12.2017.

2017
-399
1614
5609
6824
4

B2018
-400
1642
5120
6362

Räkenskapsperiodens överskott på
342.555,12 euro överförs till balanserade vinstmedel.

Balansräkningen
Korsnäs kommun minskade under
år 2017 sin lånebörda så att den vid
utgången av år 2017 uppgick till
2.990.000 euro. Lånebördan per
invånare uppgick till 1388 euro/invånare (1481 euro/invånare året innan)
varav externa lån uppgick till 738
euro/invånare.
Soliditeten uppgick till 71,7 % i
bokslutet 2017 (69,2 % år 2016).

Investeringar
Totala investeringar för år 2017
uppgår till 1.324.606,55 euro netto.
För de investeringar som inte hann
färdigställas under år 2017 görs en
budgetändring till år 2018.
Fullmäktige beslutade 30.5.2018
att:
• En ny investeringsreservering
för Lärknäs/ Annahemmet på
500.000 euro görs,
• Tidigare bildade investeringsreserveringar för Buketten och
MKHvc (2016-2017) upplöses 400.000 och 600.000 euro,
motsvarande avskrivningsdifferens på totalt 1.000.000 euro
bildas
• Kommunens externa överskott,
342.555,12 euro, förs till kontot
balanserande överskott.
Fullmäktige godkände 30.5.2018
bokslutet för år 2017.
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Kommunstyrelsen beviljade
36 sökanden ett stipendium om
350 euro/studerande för vårterminen 2018 ur Silverbergs stipendiefond vid sammanträdet
16.4.2018.

Sammanlagt 37 sökanden hade
inlämnat ansökan om stipendium för
vårterminen. En av de sökande studerande uppfyllde inte kraven för erhållande av stipendium.
Följande studerande erhöll stipendium: Backgren Julia, Bosnjakovic
Nedim, Bosnjakovic Samira, Bäckman Elias, Bäckman Hanna, Bäckman
Rickard, Grahn Viljam, Granholm
Linnéa, Haga Kim, Häggdahl Emma,
Häggdahl Lina, Häggdahl Simon,
Häggqvist Nico, Höglund Angelica,
Kronholm Lena, Kuusk Kaspar,
Kuusk Silvester, Lindholm Jesper,
Lågas Jolly, Mattans Karolina, Mattlar Janice, Nilsson Jakob, Nordlund
Björn, Nyberg Ida, Nystrand Nathalie, Nyström Alexander, Oo Meh,
Sandholm Simon, Svartgrund Rickard, Törnroos Christoffer, Westerlund
Emma, Åbacka Felicia, Åkersten
Amanda, Österberg Robin, Östling
Jasmine och Östman Lovisa.

Utdelning ur Korsnäs kommuns
stipendiefond

Nina Kronholm har begärt
befrielse från samtliga sina
förtroendeuppdrag i Korsnäs
kommun. Nina Kronholm är
ordinarie ledamot i fullmäktige (SFP), ersättare i revisionsnämnden,
ersättare
i
bildningsnämnden samt ordinarie ledamot i biblioteks-, kulturoch fritidssektionen.
Fullmäktige beviljade 30.5.2018
Nina Kronholm befrielse från sina
förtroendeuppdrag i enlighet med
anhållan. Första ersättaren Kim
Sebbas träder in som ordinarie ledamot i fullmäktige.
Till ny ersättare i revisionsnämnden valdes Anneli Helenelund. Till ny
ersättare i bildningsnämnden valdes
Johanna Juthborg. Till ny ledamot
och viceordförande i biblioteks-,
kultur- och fritidssektionen valdes
Sofia Mitts-Björkblom. Amanda
Åkersten blev hennes ersättare.
Sanida Bosnjakovic har begärt
befrielse från sitt förtroendeuppdrag
i Korsnäs kommun som ordinarie
ledamot i biblioteks-, kultur- och fritidssektionen.
Fullmäktige beviljade 30.5.2018
Sanida Bosnjakovic befrielse från
förtroendeuppdraget.
Till ny ordinarie ledamot i biblioteks-, kultur- och fritidssektionen
valdes Tommy Vesterback och till
hans ersättare valdes Anna Granås.

Kommunstyrelsen beviljade
alla åtta sökande ett stipendium
om 105 euro för vårterminen
2018 ur Korsnäs kommuns stiUngdomsrådet
pendiefond.
Bergman Christoffer (Arcada),
Höglund Robin (Högskolan på
Åland), Kulp Evelina (Soc- och
kom-högskolan i Helsingfors) Långström Jenny (Svenska Handelshögskolan), Matkoski Emelie (Svenska
Handelshögskolan), Nedergård Benjamin (Aalto universitetet), Nilsson
Sara (Svenska Handelshögskolan)
och Westerdahl Janina (Svenska
Handelshögskolan).

Amalia Kulp, Nina Kronholm, Lena
Kronholm och Sanida Bosnjakovic
har begärt befrielse från sina uppdrag
i ungdomsrådet. Korsnäs ungdomsråd har haft möte den 25.4.2018 och
föreslår att kommunstyrelsen kunde
överväga att välja in yngre medlemmar, tex. från 16 års ålder. Genom att
välja med några yngre medlemmar
fås en större kunskap om frågor som
rör ungdomen och en större kontinuitet i arbete. Ungdomar som har
fyllt 18 flyttar i högre grad bort från
kommunen för studier eller arbete på
annan ort.
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Kommunstyrelsen
beviljade
14.5.2018 Amalia Kulp, Nina Kronholm, Lena Kronholm och Sanida
Bosnjakovic befrielse från sina uppdrag i ungdomsrådet. Valet av nya
ledamöter återremitterades.

Anhållan om
bidrag
IF Fyren planerar att skaffa
mera yttre dräkter, jacka och
byxor, till sina skidåkare och friidrottare. Föreningen beräknar
att man kommer att beställa ett
trettiotal dräkter som kan vara i
användning året runt.
Kommunstyrelsen
beslutade
16.4.2018 att delta i sponsoreringen
av dräkterna med 250 euro.
Kommunvapnet
samt
texten
Korsnäs kommun trycks uppe på
vänster sida av jackan.

Tillstånd att använda
kommunvapnet på
spelartröjor
Kraiwit Östman har skickat
in en anhållan om bidrag för
att trycka upp ca 10-20 spelartröjor. Samtidigt önskar han
få kommunens tillstånd att
använda kommunvapnet på
spelartröjorna.
Tröjorna ska användas främst av
volleybollspelare i olika turneringar
men kan även användas för andra
inomhussporter om så önskas.
Kommunstyrelsen
beviljade
16.4.2018 Kraiwit Östman tillstånd
att använda kommunens vapen i
tryck på dessa tröjor. Styrelsen beviljade även 100 euro i sponsorbidrag
för tröjorna.

Kommunal information

Stipendieutdelning Befrielse från förtroendeuppdrag
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Upprustning av
centralidrottsplanen i Korsnäs
Tekniska nämnden har låtit
Ramboll uppgöra planer och
entreprenadhandlingar för upprustning av centralidrottsplanen. Arbetet planeras utföras
mellan vecka 20 och vecka 32
detta år.

Upprustningen omfattar:
• Löparbanans beläggning (elastisk
allvädersbeläggning)
förnyas. Befintlig kolstybb
avlägsnas och underlag för
elastisk allvädersbeläggning
byggs enligt ritningar. Löparbanemarkeringar målas och
löparbanan kantas med låg
betongkantsten eller torrläggningsränna.
• Vattenhindret på löpbanan upprustas med små åtgärder
• Gräsmattan på fotbollsplanen är i bra skick och bevaras.
Gräsmattans kanter utarbetas
och begränsas vid byggandet
av en ny torrläggningsränna
vid löparbanans inre kant.
• Norra ändan (norra halvcirkeln): överbyggnaden vid
slägg- och diskusringen samt
spjutansatsbanan förnyas helt
och hållet med nytt material.
• Kulstötningsplatsens yta skalas
bort och beläggs med löparbanans gamla kolstybb. Kulringen förnyas.
• Södra ändan (södra halvcirkel):
stav- och höjdhoppsområdet,
nuvarande överbyggnad och
asfalt bevaras och den elastiska
allvädersbeläggningen förnyas.
• Längdhopps- och trestegsområdet: ny allvädersbeläggning
och underlag enligt ritningar.
Landningsområden och ansatsplankor förnyas och förstoras
något. Befintlig överbyggnad
bevaras.
• Staket byggs kring idrottsplanen. Staketet förses med två
passageportar, två rullportar
och en bredare serviceport nära
servicebyggnaden.

•

Befintlig dränering bevaras
och nya torrläggningsrännor
ansluts till befintliga dräneringsbrunnar enligt ritningar.
Kommunstyrelsen godkände ritningarna och handlingarna vid styrelsemötet 16.4.2018.

Val av entreprenör
Anbudsförfrågan för upprustning
av centralidrottsplanen har utsänts
till jordbyggnadsentreprenörer och
annonserats på Hilma. Inom utsatt
tid inkom 4 anbud. Samtliga anbud
uppfyllde de kriterier som ställts i
anbudsförfrågan.
Byggnadskommittén har haft möte
8.5.2018 och behandlat de inkomna
anbuden. Anbudspris har getts som
helhetspris utan portar och grindar
och ett skilt pris för portar och grindar. Eftersom samtliga anbud inklusive portar och grindar överskrider
anslaget i investeringsbudgeten,
kommer ett tilläggsanslag att behövas. I årets investeringsbudget finns
328.000 euro för projektet, varav
återstår 321.688 euro. För att komma
igång med projektet enligt den preliminära tidtabellen, kunde projektet
påbörjas utan portar och grindar, tills
ett eventuellt tilläggsanslag har beviljats för ändamålet.
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Tekniska
nämnden
föreslog
8.5.2018
för
kommunstyrelsen
att KRK Infrasystems ab väljs till
entreprenör för upprustningen av
centralidrottsplanen. Anbudsgivaren
har gett det totalekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet på basen av
lägsta pris. För att kunna påbörja projektet inom utsatt tid, tas inte portar
och grindar med i entreprenaden
förrän eventuellt tilläggsanslag beviljats.
Kommunstyrelsen
beslutade
14.5.2018 välja KRK Infrasystems
ab till entreprenör för upprustning av
centralidrottsplanen i enlighet med
tekniska nämndens förslag.

Tilläggsanslag
För att kunna förverkliga projektet som helhet med också portar och
grindar kommer ett tilläggsanslag att
behövas om 42.000 € moms 0%. Tekniska nämnden anhöll 8.5.2018 om
tilläggsanslag till centralidrottsplanen för parker och grindar om 42.000
€.
Fullmäktige beviljade 30.5.2018
ett tilläggsanslag om 42.000 euro för
renoveringen av centralidrottsplanen
i enlighet med tekniska nämndens
förslag.
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Kommunfullmäktige
fastställde de gällande grunderna
för
underhållsbidrag
för
enskilda vägar 2.5.1996, vilket
kompletterades med kommunstyrelsens beslut 13.3.2008.
De bidragsberättigade enskilda
vägarna delas in i tre klasser: A, B
och C. Kommunalt underhållsbidrag
betalas ut som årlig ersättning för
barmarksunderhåll och vinterväghållning. Barmarksunderhåll omfattar kostnader för bl.a. grusning,
dammbindning, hyvling, sladdning,
röjning och beläggningsunderhåll.
Vinterväghållning omfattar kostnader
för bl.a. kantmarkering, plogning och
halkbekämpning. Underhållsbidrag
beviljas inte för förrättningskostnader, byggande eller upprustning av
väg.
Underhållsbidragsberättigade
enskilda vägarna är 34 st med en
sträcka om 44,1 km. 32 väglag har
inlämnat godkänd redovisning för
2017 och erhåller underhållsbidrag för år 2018. Den sammanlagda
bidragssumman uppgår till 21.431,89
euro. I budgeten för 2018 finns ett
anslag om 26.000 € för verksamhetsbidrag till enskilda vägar.
Tekniska nämnden godkände
8.5.2018 fördelningen av underhållsbidragen för år 2018.

Vasaregionens
övningskörbana
Korsnäs kommun har representerats i Stiftelsen för Vasaregionens
övningskörbana
av kommunens byggmästare
Susanna Råholm. Med tanke på
arbetsbördan önskar hon nu att
styrelsen kunde utse en annan
representant till stiftelsen.

Beläggningsarbeten i kommunen
Skolområdets parkering i Korsnäs
fick asfaltsbeläggning under maj
månads vackra
dagar.

Kolebackvägen i Molpe (lv 17521) hörde till de få vägar som NTM-centralen förbättrade med ny beläggning i juni.

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 17.4.2018 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Lägenhet

Harrström ungdoms- och hembygdsförening r.f.
Harrström 3:40
Stefan o Camilla Häggvik
Korsbäck 6:64
Mats Sjöblom
Korsnäs 4:33
Erik Pettersson
Molpe 10:72
		

Åtgärdstillstånd
Byggare

Ändamål

Omdisponering av rum
i föreningshus
Bastu
Tillbyggnad fritidshus
Säkerhetsväggar i glas
kring hamnkonstruktion

Lägenhet

Ändamål

Lägenhet
Harrström 2:255
Harrström 2:263

Ändamål
Lada
Lada

Camilla Backlin-Björkqvist
Korsnäs 5:42
Förråd
Mika o Iina Harjamäki
Molpe 9:151
Skyddstak och pergola
Börje o Paul-Anders Lindholm Molpe 876:4
Höjning/upplyftning av
		fiskarhus
Per Gustav Vesterback
Taklax 2:101
Värmebrunnar

Anmälningsärenden
Byggare
Oleg Kuusk
Oleg Kuusk

Kommunstyrelsen utsåg 16.4.2018
Roger Lindholm som representant
och Mona Gullblom som ersättare för Rivningsanmälan
honom i Stiftelsen för Vasa övnings- Ägare
Lägenhet
Vad rivs?
körbana för styrelsens mandatperiod Krister Smeds
Taklax 4:114
Äldre bostadshus och 		
		ekonomibyggnad
2017-2019.
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Information för äldre
Donation

Lovisa Backlund får ett manikyrbad
för händerna, medan Gurli Linman
fått sina naglar målade och Karin
Riddar väntar på sin tur. Längst till
höger närvårdare Inger Röösgren.

Må-bra-eftermiddag
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs
donerade en summa, för att ge en liten
guldkant åt de äldre vid Buketten.
Under tre dagar ordnades Må-bra-eftermiddag, då man ordnade spa på
Buketten, enligt den äldres önskemål.
Bland annat gav personalen handmassage, klippte och lackade naglar,
tvättade håret med avslappnande
huvudmassage, rullade och friserade
den äldre och erbjöd ansiktsvård med
rengöring och fuktbehandling. Enligt
önskemål fick man även make-up.
Mellan behandlingarna bjöd man på
vitaminrika drinkar och smoothies
samt avrundade med kex, ost, frukt
och kaffe. De manliga deltagarna
hade en egen dag, där de fick manikyr
och tränade fysiskt före man avnjöt
förplägningen. En mycket uppskattad
guldkant på en alldeles vanlig vardag.
Tack för de donerade pengarna!

Vårdans
Lördagen den 24:e maj ordnades
vårdans vid Annahemmet, dit klienterna från Lärknäs och Buketten
bjöds in samt anhöriga till de äldre.
Tomas Fant stod för musik och sång,
med gästframträdande av Amanda
Byskata. Mellan dansens virvlar
kunde man sjunga med i sångerna
eller dricka svalkande saft. I pausen
bjöds alla på kaffe, rödlemonad och
sockergrisar.

Närståendeträff

Gunnel Sandman får en lätt make-up
av rehabiliteringshandledare Benita
Yrjans.

Röda korsets lokalavdelning i
Korsnäs har donerat en stor tv, som
finns upphängd på väggen i Bukettens samlingssal. Det är uppskattat
av de äldre att på den stora bildskärmen se tv-sända kungliga bröllop,
idrottsevenemang eller film. Tack för
donationen!

Den sista onsdagen i maj höll man
vårens sista träff för närståendevårdare och dem som vårdas. Eftermiddagen inleddes med soppa och bröd,
varefter Benita Yrjans och Carl-Erik
Herrmans underhöll med sånger och
bjöd till allsång. Ett par syntes även
virvla runt på dansgolvet!
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Parkurs för närståendevårdare
Parkurs för närståendevårdare
ordnas vid Härmä Rehab under tre
perioder, med start 23-27 juli 2018.
Kursen kan ansökas (före utgången
av juni) av dig som hjälper en annan
vuxen dagligen, mer än ett telefonsamtal. Avtal med kommunen om
närståendevård krävs ej, men en
beskrivning av hur mycket hjälp som
behövs i vardagen, vilket kommunens
äldreomsorgsledare
sammanfattar
efter ett hembesök. Denna beskrivning bifogas till ansökan, liksom ett
B-läkarintyg. Kursen är gratis för
deltagarparet. FPA deltar i resekostnader och det är närståendevårdaren
som är ansökanden. Den man vårdar
bör kunna delta i grupprehabilitering
för att kunna följa med ansökanden,
men kan använda hjälpmedel såsom
exempelvis rullstol eller rollator.
Text: Carina Nordman-Byskata
vik. äldreomsorgsledare
Foton: Rebecka Westerdahl

KORSNÄS
Nytt

REHABILITERINGSKURS

för närståendevårdare
på Härmä Rehab 2018

Målgrupp
Rehabiliteringskursen är för dig som sköter eller assisterar en vuxen anhörig/närstående dagligen och du har
pga av belastning som sjukdom eller närståendevårdandet orsakar svårt att klara dina dagliga aktiviteter eller
din delaktighet har sänkts eller är i fara att sänkas. Du har utmattningssymptom, sjukdomar eller andra faktorer som hotar dina möjligheter att fortsätta som närståendevårdare. Ditt rehabiliteringsbehov har konstaterats
i hälsovården, men du behöver inte ha avtal om närståendevård med kommunen. Du studerar, är med i
arbets- livet, på väg att återgå till arbete, du får rehabiliteringsstöd eller du är utanför arbetslivet.

Målsättning
Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga,
att ge information och visa metoder som möjliggör att klienterna kan bevara sin hälsa och livskvalitet. Som
mål är också att ta fram individuella lösningar på problemsituationer i vardagen, identiiera och lära att hantera belastningsfaktorer och stress, stödja vardagen och instruera klienten att söka information om den anhörigas sjukdom samt till den förknippade tjänster i den egna vårdenheten.

Ansökan
Kursen ansöks via FPA med ansökningsblankett (KU132r) samt med läkarens B-utlåtande
för närståendevårdarens rehabilitering. Till ansökan bifogas en aktuell utredning eller
beskrivning varifrån framgår hur närståendevårdaren och den anhöriga klarar sig
i hemmet. Den kan vara gjord av hemvårdaren, socialarbetare, personen som ansvarar
för närståendevården i kommunen, den vårdande läkaren eller någon annan anställd
inom kommunen. Utredningen baseras vanligen på ett hembesök av en representant
från kommunen. Sök i god tid till kursen.

Parkurs för närståendevårdare (8 deltagarpar)

Kurs
73894

Del 1 .
23.-27.7.2018

Del 2.
3.-7.12.2018

Del 3.
11.-15.3.2019

Information:

Nina Karlsberg tfn. (06) 483 1490
nina.karlsberg@harmankuntokeskus..

Sök i god tid
till kursen!

HÄRMÄ REHAB
Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä
Tfn. (06) 4831 111
www.harmankuntokeskus..

Musikfestspelens konsert i Korsnäs
Korsnäs kommun har varit i
kontakt med verksamhetsledaren för Musikfestspelen i Korsholm för att om möjligt kunna få
en regional konsert till Korsnäs
sommaren 2018.

I och med att kyrkans renovering
beräknas vara färdig till sommaren
så passar det alldeles utmärkt med en
högklassig konsert och man har även
varit mycket tillmötesgående från
arrangörernas sida.
Torsdagen den 26 juli 2018 är en
högklassig konsert med Grammisbe-

lönade Lena Willemark på violin och
sång samt Cecilia Zilliacus på violin
inplanerad i Musikfestspelens program.
Musikfestspelen ordnar busstransport från Vasa till Korsnäs och
tanken är att man kunde kombinera
konserten med en rundtur och kaffe
på Prästgårdsmuséet före konserten.
Kommunstyrelsen
godkände
16.4.2018 det uppgjorda avtalet om
konsertarrangemang sommaren 2018
i Korsnäs kyrka.
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Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning
trädde i kraft i maj 2016 och den
ska tillämpas nationellt från den
25 maj 2018. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både
inom den offentliga och den privata sektorn.

Syftet med förordningen är att
säkerställa människors rätt till skydd
av sina personuppgifter och därmed
deras rätt till skydd för privatlivet
också i digitaliseringens tid.
Tobias Andtfolk har sett över och
sammanställt en ny datasäkerhetsplan
för Korsnäs kommun. Datasäkerhetsplanen är samtidigt en handbok för
verksamhetsenheterna och ska stöda
personalen i hur man handskas med
dataskyddet inom kommunen. Utgående från datasäkerhetsplanen kan
vi inom organisationen sedan bygga
upp våra rutiner så att de följer den
uppgjorda planen.
De centrala utgångspunkterna i
datasäkerhetsplanen är att minimera
risker och säkerställa integriteten
under alla omständigheter. Datasäkerheten och dess centrala principer
ska skydda information från obehörig
användning och minimera riskerna
för eventuella störningar i informationssystemet. Handboken ger också
riktlinjer i hur utrustning och programvaror och användarrättigheter
ska hanteras.
Fullmäktige godkände datasäkerhetsplanen 30.5.2018 och den tas i
bruk från och med 1.6.2018.

Kommunal information

Datasäkerhetsplan
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Alla under 25 år
i Malax-Korsnäs
Skapa ett skolcenter i Korsnäs som Hemspråksundervisning och
erbjuds gratis preökar måluppfyllelsen
religionsundervisning
ventivmedel fr.o.m
Mirza Hodzic, Roger Berg- 1.6.2018
Roger Bergström och Mirza
Motioner vid fullmäktigemötet 30.5.2018

Hodzic lämnade vid fullmäktiges sammanträde in en motion
om att ett skolcenter för hela
kommunen.

”Grunden till en översyn är dels
att öka vår grundskolas framtida
möjlighet till ännu bättre måluppfyllelse, dels att förverkliga driftbesparingskrav och dels att bemöta ett
ojämnt elevunderlag i kommunen.
Våra grundskolefastigheters status
står inför åtgärder och situationen beställer således en skolnätsutredning.
En förändring
i Korsnäs kommuns framtida
grundskolestruktur är att vänta.
Vi känner till de årliga höga skoldriftkostnaderna i Korsnäs kommun,
detta enligt jämförelsetal och anar
framtidens osäkra elevunderlag, men
ser även vår grundskolas möjlighet
till en ännu bättre måluppfyllelse.
Dags att påverka verkligheten.
Som fge-ledamöter begär vi nu att
kfge och ksty tillsätter en utredningsgrupp som får i uppdrag att jobba
fram en hållbar utvecklingsplan för
fortsatt gott skolväsende i Korsnäs.
En förändring i Korsnäs kommuns
framtida grundskolestruktur så att vi
för vår kommun får en komprimerad
skolhelhet för alla elever i kommunen i ett gemensamt grundskolcenter i trivsam lärmiljö och i tiden.
Vi utgår ifrån att det är kyrkby
skolan vi gemensamt samlas kring
och utvecklar för hela kommunen.
Att kyrkby skolans befintliga gymnastiksal görs om till nya trivsamma
verksamhets- och undervisningsutrymmen och att skolans motion,
gymnastik och samkväm förläggs i en
för hela Korsnäsbygden gemensam
allaktivitetshall intill nya skolcentret
och nya centralidrottsplatsen.”

ström och sex andra fullmäktigeledamöter lämnade in en
motion om hemspråksundervisning, vilken även undertecknats
av en rad föräldrar.

”I Korsnäs kby skola finns 15 bosniska elever. Föräldrarna till dessa
elever anhåller om hemspråksundervisning och religionsundervisning.
Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål
än svenska borde få möjlighet att få
hemspråksundervisning och religionsundervisning i skolan.
Syftet med undervisningen är att
barnen utvecklar kunskaper i sitt
modersmål. Barnen får också stöd att
lära sig leva med olika kulturer och
traditioner. Det är viktigt att modersmålet hålls levande både i hemmet
och i skolan. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar för att
lära sig svenska, andra språk och
andra ämnen.
Barnen som får utveckla sitt
modersmål klarar sig bättre i skolan
än de andra barn som inte får det.
Flerspråkighet är positivt för barns
intellektuella och känslomässiga
utveckling och stärker den egna identiteten.
Eleverna borde få rätt att få undervisningen i hemspråk och undervisning enlighet med sin tro om det
finns minst tre elever i kommunen och
deras vårdnadshavare anhåller om
dylik undervisning.”
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Ansvaret för att främja sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter ligger på kommunerna
och
studerandehälsovården.
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Befolkningsförbundet och Institutet för välfärd och
hälsa (THL) har rekommenderat kommunerna att effektivisera tjänsterna inom sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Rekommendationen
innebär att kommunerna delar
ut gratis preventivmedel åt alla
som är under 20 år. På MalaxKorsnäs
hälsovårdscentral
erbjuds gratis preventivmedel
åt alla under 25 år.
Tanken är att ungdomar i fortsättningen kan gå till preventivrådgivningen och där välja den metod som
fungerar bäst för dem själva och kommunen står för kostnaderna. I samband med att preventivmedel delas
ut får den unga information, erbjuds
rådgivning och bedömning av vilket
preventivmedel som är det bästa för
just den personen. En av målsättningarna är att minska ojämlikhet mellan
ungdomar.
I de kommuner som erbjuder gratis
preventivmedel har det skett en avsevärd minskning av aborter och sexuellt överförbara infektioner bland
unga. Det här är inte enbart en ekonomisk fråga, utan det handlar också
om de ungas reproduktiva hälsa.

KORSNÄS
Nytt

Sommarhälsningar från Lärknäs!
Hälsningar från Lärknäs! Vi önskar alla en skön sommar från boende och personal!

ter grillen.

ret.

Civiltjänstgörare Niko Riddar skö

Vi grillar ute och njuter av majväd

Vi odlar tomater, chili och paprika

i aulan.

rsdagsrosor och
Vi planterar utomhus både mo
jordgubbar mm.

re både med
Tomas Fant underhåller de äld
s.
dragspel, gitarr, sång och dan

rits och Jan-Ola
Besök av sånggruppen Free Spi
Granholm.
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Bronsmedaljer till Korsnäs i Stafettkarnevalen
Skolorna i Korsnäs kammade
i år hem två medaljer i årets
Stafettkarneval, som hölls i Åbo
18-19.5.2018.

Molpe skola fick brons i gatustafettlaget för små grundskolor. I laget
sprang Axel Söderholm, Filip Fröding, Hugo Helgas och Marius Ramstedt.
Kyrkoby skola fick brons i 5x80
m mixed med laget Joel Blomqvist,
Linnea Westerlund, Elvin Söderlund,
Adelina Udd och Knan Brkic.
Flera andra lag deltog i Stafettkarnevalen och fick fina placeringar,

dock inte på medaljplats. Kyrkoby
skola blev elfte i Gatustafett för
pojkar. Kyrkoby skolas lag blev trettonde i 600-600-400 m för flickor. I
5x80 m mixed kom Molpe skolas lag
till semifinal och blev tolfte lag i sammanställningen.
Dessutom deltog lag från Molpe,

Taklax och kyrkbyn i bl.a grässtafett
12x80 m med flera lag.
Korsnäs kommun uppvaktade
Molpe och kby skola med små presenter till medaljörerna och lärarna.
Även de andra barnen tackades med
glass.
Roger Lindholm

Kyrkoby skolas lag i 5x80 m
mixed. Från vänster Adelina Udd,
Joel Blomqvist, Kenan Brkic,
Elvin Söderlund och Linnéa Westerlund.
Foto: Jaana Blomqvist

Molpe skolas lag i gatustafetten.
Från vänster Filip Fröding, Axel
Söderholm, Hugo Helgas och
Marius Ramstedt.
Foto: René Michelsson

Ny
personal
Till den småbarnspedagogiska
verksamheten och till äldreomsorgen anställer kommunen
sommarpraktikanterna Elvira
Söderlund och Elisa Kumpulainen. Välkomna!

Läsplattor till kommunens skolor
Bildningsnämnden har förordat inköp av läsplattor/iPads
till kommunens tre skolor och
anhåller om tilläggsbudget av
kommunfullmäktige. Kostnaden uppgår till 24.000 euro för
fyra år och således 6.000 euro/
12

år. Läsplattorna anskaffas via
leasing.

Fullmäktige beviljade 30.5.2018
ett tilläggsanslag i budgeten 2018
om 6.000 euro för införskaffande av
läsplattor i enlighet med bildningsnämndens förslag.

KORSNÄS
Nytt
VASEK informerar

InMedi årets nyföretagare
2018 i Vasaregionen
Nyföretagscentrum Startia
har utsett InMedi Oy till årets
nyföretagare 2018 i Vasaregionen. Vasaföretaget InMedi,
som Hennamari Hietala har
grundat redan 2013, erbjuder
hälsovårds- och socialtjänster
till privatpersoner, företag och
kommuner.
InMedi skiljer sig från andra privata
vårdtjänstföretag genom ett eget koncept där företaget för tjänsterna hem
till kunden.
– InMedi har revolutionerat den
traditionella hälsovårdssektorn genom
att erbjuda tjänster, som förs hem till
kunden. Dessutom fortsätter företaget
att växa och sysselsätter redan nu ett
flertal behöriga hälsovårdsarbetare.
Hietala vågar ta väl genomtänkta
risker, som är nödvändiga för tillväxten, berättar Startias Tommi Virkama
och anser att valet just därför var
välmotiverat.
Hietala är mycket glad över det
erkännande som företaget har fått.
– Det här känns mycket bra. Det är
underbart att bli hedrad så här, konstaterar Hietala.

Startias och VASEKs företagsrådgivare Sari Saarikoski har hjälpt Hietala
ända från början bland annat med
att grunda företaget, ansöka om alla
nödvändiga tillstånd och att kartlägga
den potentiella kundkretsen.
Det finns många traditionella vårdtjänstföretag, men InMedis tanke är att
sticka ut från andra vårdföretag just
genom kompetensen inom sjukvård
och med distansläkartjänsten. Enligt
Hietala kan cirka 80 procent av alla
patienter behandlas genom hembesök. Hemma kan göras bland annat
laboratorietester, skriva ut sjukintyg
och även ge intravenösa antibiotikabehandlingar.
– Ett typiskt fall är att till exempel
barnet i en storfamilj blir sjuk, pappan
är på jobbet och mamman är ensam
hemma med hela barnaskaran. Det
enklaste sättet är då att vi skickar en
sjukskötare hem till familjen. Samma
tjänst gäller också för seniorer, berättar Hietala.
Hietala har aktivt marknadsfört sina
tjänster exempelvis till företag. Det

är möjligt för företagen att hyra en
barnskötare för att ta hand om sina
anställdas sjuka barn. Detta gör det
möjligt för föräldrarna att fortsätta
arbeta på normalt sätt.
– Jag tycker att detta är en fin idé.
I många fall blir det mycket dyrare
för ett företag att ha en nyckelperson
borta från jobbet på grund av sitt
sjuka barn, än att företaget skulle
anställa en yrkeskunnig skötare till
hemmet, säger Saarikoski.
De senaste tre åren har varit en
aktiv tillväxtperiod för InMedi. Företaget har en stark vilja att växa, eftersom de tänker starta verksamhet även
i Seinäjoki. För närvarande har företaget utöver Hietala fyra deltidsanställda och sex fast anställda.
InMedi deltog också i den riksomfattande Årets nyföretagare
2018-tävlingen och fick där ett hedersomnämnande. I fjolårets tävling fick
malaxföretaget Köttdisken hedersomnämnandet och Kyrö Distillery Company från Isokyrö i sin tur vann första
priset i denna tävling år 2016.

P.S. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK fyller 15 år i augusti.
Vi firar i arbetets tecken och arrangerar en evenemangsserie
för företagare i samarbete med företagarföreningen och kommunen. Vi besöker Korsnäs 6.9 och Malax 12.9 så sätt datumen
i kalendern, mera information är på kommande, välkomna!
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Foto: Guy Kronqvist
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Företagsaktuellt

Ny säsong i nya utrymmen
I mitten av maj var dags för invigning av Mr
Motors nya försäljningshall i Korsnäs kyrkby.
Företaget har fått 600 m2 yta till under tak och
kan visa ännu större del av sortimentet för kunderna i ur och skur. Totalt förfogar företaget nu
över 1200 m2 butiksyta och lika mycket till i verkstad och lager.
- Nu kan ställa fram fler produkter än tidigare och allt
syns bättre, förklara Pontus, som är en av de tre bröderna
som jobbar i familjeföretaget.
Det var fadern Kurt Moliis, som startade upp verksamheten 1992. Nu är det sönerna Nicklas, Pontus och
Herman Moliis, som driver verksamheten vidare.

Brett sortiment
I sortimentet hittar man båtar och båtmotorer, vilka
funnits med sedan starten. Gräsklippare, mopeder och
snöskotrar av olika storlekar säljs enligt säsong. En ny
produktkategori som ökat de senaste åren är fyrhjulingarna, speciellt sedan de kan registreras som traktorfordon
och kan framföras på vanliga vägar. Bland gräsklipparna
är det åkklipparna, som ökat i volym och storlek. De
senaste åren har även robotgräsklipparna hittat hem bland
kunderna.
Konkurrensen är hård, men kunderna hittar ändå till
Korsnäs från hela gamla Vasa län. Priserna kan företaget
hålla nere genom att köpa in större mängder och hålla i
lager när säsongen börjar.
- Bland nya produkter är priset den starkaste försäljningsfaktorn, konstaterar Pontus.
- Det är lätt att jämföra priser på internet idag och
kunden köper där han hittar det förmånligaste alternativet.
Bland de begagnade produkter finns det större skillnader,
men där försöker vi konkurrera med servade och genomgångna produkter, som kunden kan lita på att fungerar.

Båtar och båtmotorer
Antalsmässigt är fortfarande båtarna och båtmotorerna
företagets främsta produkter. Men de har blivit större.

Båtmotorer i alla storlekar finns utställda i butiken.
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Företaget Polkuped, som drivs av Eva och
Thomas Ramstedt, har sedan flera år tillbaks
bedrivit försäljning av cyklar, produkter och
kläder för aktiva barn. Från och med i sommar
kompletteras företagets verksamhet med paddlingsverksamhet.

Pontus Moliis gör en ny gräsklippare klar för
användning.

- För tjugo år sedan var det vanligt med en mindre båt
och en 20 hk motor. Idag säljer vi mest fem meters båtar
med en motor på 50-100 hk, förklara Pontus.
Handeln med begagnat är fortsättningsvis intressant. En
båt håller priset rätt bra, åtminstone om man jämför med
en bil.
- Den som köper en ny båt, har oftast en mindre båt i
byte, konstaterar Pontus.
- Vi byter in den, servar och sätter ut den till försäljning.
Dessutom ger vi bruksgaranti på alla produkter vi säljer.

- Att paddla till Molpehällorna, äta sin medhavda lunch,
vandra naturstigen och slappa en stund på bryggan före
man paddlar hem igen, är ett bra recept på en heldagsutflykt med kajak i sommar! Ifall det finns intresse för
gemensamma turer till hällorna eller annanstans, kan
detta säkert ordnas också, hälsar Eva.

Populär aktivitetsdag
Söndagen den 27 maj ordnade företaget en populär aktivitetsdag vid simstranden i Molpe. Samarbetspartnern
Kvarken Kayak Center fanns på plats och tillsammans
kunde de bjuda på paddlingsupplevelser för alla intresserade.
Uthyrningen sköts via hemsidan www.polkupedkajak.fi
eller via Strand-Mölle. Packa egen picknick eller beställ
lyxigt från restaurangen
och bege dig iväg på ett
litet stort sommaräventyr.
Företaget bistår även med
guidning för grupper.

En icke försumbar tilläggsförsäljning är alla släpvagnar,
som behövs för att transportera de båtar och produkter,
som företaget säljs.
Företaget servar alla produkter som säljs genom företaget. Men man tar också emot andra uppdrag, så mycket
man hinner. Herman är den som trivs bäst i verkstaden,
medan Pontus och Nicklas sköter försäljningen. Företaget
har dessutom en heltidsanställd och en säsongsanställd på
lönelistan.
Text och foto: Kenth Nedergård

Ny gymaktör i kyrkbyn
Ab PowerZone fitness Oy är intresserade av att
hyra gymmet i kyrkbyn av kommunen. Nuvarande hyresgäst har sagt upp hyresavtalet och
kommer att avsluta gymverksamheten i kyrkbyn
31.5.2018.

Glenn Nordmyr, Christoffer Grandell och Herman
Moliis iordningsställer en ny båt, motor och släpvagn för en kunds räkning.

Ab PowerZone fitness Oy har intresse av att fortsätta
med gym- och gruppträningar i lokalen enligt det koncept
som PowerZone fitnessclub har. Konceptet är att erbjuda
invånarna en säker och bra träning på egenhand eller med
hjälp av utbildade instruktörer.
Verksamheten inleds under sensommaren/hösten.
PowerZone fitness driver sedan tidigare även gym i
Närpes och i Pörtom.
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FöreNingsinfo - Västkustryttarna

KORSNÄS
Nytt

Invigning av nytt staket till
ridplanen i kyrkbyn
Ett nytt prydligt staket inramar Västkustryttarnas ridplan i kyrkbyn. Lördagen den 12 maj
firades invigning av staketet och årets första
hopptävling ordnades.

- Staketet är miljövänligt. Det är tillverkat av återvunnen HD-polyetenplast och är miljövänligt och klimattåligt, berättade ordförande Ann-Christine Långström i sitt
hälsningstal.
- Staketet är underhållsfritt. Dessutom ger det en snygg
herrgårdsinramning till ridplanen invid infarten till kyrkbyn. Enligt tillverkaren ska det hålla i minst 40 år.
Kommundirektör Christina Båssar är en aktiv ryttare.
Hon startade en insamling till förmån för Västkustryttarnas ridplan vid sin 50-årsdag förra året. Tillsammans med
projektfinansiering via Aktion Österbotten och en veckas
talkoarbete fick föreningens medlemmar staketet på plats
tidigare i vår. Satsningen på staketet uppgick totalt till ca
6500 euro.

Mässingsskylt för huvudsponsorn
Under invigningsfesten fick Christina Båssar i egenskap av huvudsponsor skruva upp en egen mässingsskylt
på staketet. Hon hälsade att det ju inte bara är hon, som
varit med och betalat satsningen.
- Jag vill särskilt tacka alla, som varit med och stött
insamlingen. Jag har en lång lista på alla inbetalande, och
alla har de varit och bidragit till detta fina staket, sa Christina Båssar i sitt tal.

Kommundirektör
och huvudsponsor
Christina Båssar
fäster en mässingsskylt på det nya
staketet.

Efter invigningen var det dags för årets första hopptävling. Först blev det en träningstävling md maskeradtema,
där såväl ryttare som hästar fick vara utklädda enligt eget
önskemål. Senare blev det också dags för årets första
hopptävling. Totalt blev det tjugotvå starter denna första
tävlingsdag på ridplan i Korsnäs.
Under sommaren ordnar föreningen klubbtävlingar
ungefär varannan vecka. I augusti ordnar Västkustryttarna Korsnäspokalen, som är en regiontävling i hoppning. I sommar ordnas också ett ridläger.
Text och foto: Kenth Nedergård

Ariana Lind på Elvis Caruso och Tindra Nordlund på Nicolina Sandas deltog i maskeradhoppningen. AnnSofi Sten hjälpte till och ledde ekipagen genom banan.
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240 km Loppis - Kirppis
Söndag 17.6 kl. 10-17
Bakluckeloppis på parkeringen vid Korsnäsgården.
Stor plats för bil o släpkärra/bord endast 5€
Terassförsäljning av livsmedel och nya produkter
17
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Sommarens matmarknader
Fredagsförsäljning på terassen vid Korsnäsgården kl. 14-17

29.6 13.7 27.7 10.8 24.8
Boka plats på nummer 050-5910049 eller per e-post
helena@mathantverk.fi

SOMMARLOPPIS
vid Gruvan -

Gruvvägen 28

- i Korsnäs

LÖRDAGAR kl. 11.00 - 15.00
fr.o.m. lör. 30.6. t.o.m. lör.11.8.2018.
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.
Vi deltar även i 240 km Loppis sön. 17.6. kl. 10-17
Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 3638056
Baltikumvännerna r.f.

Sommarteater och besök på Kuddnäs museum,
Zacharias Topelius barndomshem söndag 8.7.2018
Följ med på Korsnäsnejdens pensionärsförenings och Korsnäs kommuns bibliotek & kulturs gemensamma sommarteaterutfärd till Nykarleby. Avfärd kl. 15.00
Rundtur med guide på det nyrenoverade Kuddnäs museum kl. 17.00. Bibliotek & kultur bjuder på guide.
Teaterpjäsen Den eviga sommaren kl. 19.00
En pjäs om Zacharias Topelius liv, påbörjad av Lars Huldén,
slutförd av Anci Holm.
Regissör: Erik-André Hvidsten, Topelius: Simon Häger
Pris: 40 euro per person, inkluderar inträde till museet, teaterbiljett med kaffe i pausen och bussresa. Bindande anmälningar senast 27.6 i Biblioteket 06-3479 140 eller till Boris
Foxell tel. 050 3137059
18
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Sommar i Korsnäs - Hembygdsmuseet
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”Dansa”

- konsert 26.7. 19.00 Korsnäs kyrka

Lena Willemark, violin, sång
Cecilia Zilliacus, violin

Lena Willemark: Immiln Blaunkk
Text: Yasar Kemal
Översättning till Älvdalska: Gunnar Nyström

Johann Sebastian Bach: Partita d-moll / BWV 1004

Polska efter Tommos-Andersson Ra weg (Willemark)

Gullharpan (trad.)

Sven-David Sandström (1942-): Dansa (2011):
Text: Maria Wine

CECILIA ZILLIACUS är en av Sveriges främsta violinister. Hennes mångsidiga repertoar av solistiska och
kammarmusikaliska verk har genom åren fört henne in
i ett oräkneligt antal samarbeten med tonsättare och
symfoniorkestrar. Hennes intresse för nyskrivna verk och
nutida musik har också resulterat i flera kompositioner
som skrivits särskilt för henne.

LENA WILLEMARK har kommit att bli en centralgestalt
inom den svenska folkmusiken och en banbrytande
genreöverskridande sångerska. Från sin uppväxt i Älvdalen bär Willemark med sig en unik musikskatt som
hon tillägnat sig från sina läromästare. Efter åren på
Musikhögskolan i Stockholm har hon, på egen hand eller
i samarbete med andra, ständigt vidgat sitt uttryck.

Hon är en drivande kraft i den flerfaldigt prisbelönade
svenska stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen. Vid sidan
av sina solist och kammarmusikengegemang så är Cecilia Zilliacus lektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.

Med åren har Willemark alltmer kommit att framstå som
en av Nordens mest mångsidiga artister – mycket för sin
unika förmåga att forma olikheter till en odelbar helhet.

Hon är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för prof. Harald Thedéen och vid Hochschule für
Musik und Tanz, Köln, för prof. Mihaela Martin. Zilliacus
har gjort en rad skivinspelningar, varav flera belönats
med Grammis. Hennes instrument är en Nicolò Gagliano-violin, som ägs av Järnåker-stiftelsen. Från år 2018
är hon även konstnärlig ledare för Musikfestspelen Korsholm för en treårsperiod.

Willemark har dessutom tagit emot en rad utmärkelser,
däribland fem Grammisar, varit nominerad till Nordiska
rådets musikpris, är ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien samt Riksspelman. 2011 mottog hon utmärkelsen
”Litteris et Artibus” .

KORSHOLM

Musikfestspelen
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Sommarteatern baserar sig på berättelser av gruvarbetare vid Outokumpus
blygruva i Korsnäs. Det är nu 60 års sedan gruvtornet började resas i Korsnäs.
60 års jubileet firas med sommarteatern Gruvliga berättelser. Blymalmådern
hade hittats redan 1955. År 1956 meddelade Outokumpu att det skulle bli
gruvdrift i Korsnäs. Malmfynden gjordes av Gottfrid Pistol, Helge Holm och
Anna Sköld. Gruvtornet började resas i Korsnäs 1958. Gruvdriften inleddes
1961. Outokumpus blygruva verkade åren 1961-62 samt 1964-73. Gruvepoken skildras i en historik som forna gruvarbetare har sammanställt.
Under sin blomstringstid hade gruvan upp emot 90 gruvarbetare och 35
funktionärer anställda. Om man räknar med entreprenörerna blev det sammanlagt 162 personer som sysselsattes i gruvverksamheten. När blykroppen
tog slut 1972 började man under ett års tid bryta malm i Petalax. Korsnäsgruvan upphörde med sin verksamhet slutligen 1973. Gruvepoken var en viktig
tid i Korsnäs historia. Den innebar ett uppsving för bygden. Gruvan var den
första riktigt stora arbetsgivaren i Korsnäs. Författare Erik Ågren har skildrat
gruvtiden i en radiopjäs med namnet ”Stenen”. Det finns en kortfilm, som
handlar om några gruvkarlar och deras berättelser. Filmen går under namnet
”Gruvkarlens berättelser”.
Sommarteatern Gruvliga berättelser har premiär fredagen den 10 augusti kl
18. Pjäsen spelas också på söndagen den 12 augusti kl. 18. Spelplats är gruvområdet. Kaffeservering i pausen. Manusförfattare är Lasse Hjelt med Carita
Nyström som bollplank. Regissör är Lasse Hjelt.

GRUVLIGA BERÄTTELSER
EN SOMMARTEATER MED HISTORIA OCH EN STOR DOS HUMOR
SPELAS 10.8 OCH 12.8 KL 18.00
VID GRUVTORNETS FOT PÅ GRUVOMRÅDET I KORSNÄS
Det är 60 år sedan gruvtornet började byggas i Korsnäs och en
gruvepok inleddes med stort inflytande på näringslivet i nejden.
Det firas med en sommarteater med manus och regi av Lasse Hjelt.
Inträde 20 euro som inkluderar kaffe och bulle i pausen.
Barn under 12 år gratis inträde.
Välkomna!
Arr. Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. i samarbete med Korsnäs Mine
Center r.f., Korsnäs hembygdsförening r.f., Korsnäs kommun och Korsnäs
församling
Vi tackar sponsorerna: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, SvenskÖsterbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Malax, Korsnäs kommun
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Korsnäs Beachvolleyturnering 2018 i Korsnäs/Molpe
Hej på er alla volleybollintresserade!
Lördagen den 7 juli ordnas den traditionella Beachvolleybollturneringen i Korsnäs. Nytt för i år är att det spelas på två orter i Korsnäs
kommun. Spelorterna är vid Korsnäs kby skola och vid Molpe
simstrand. Kl 12.00 kör turneringen igång. Matcherna spelas av 5-mannalag, dvs 5 spelare på plan. I laget måste det finnas minst en dam/man.
Lagen får ha bytesspelare. 10 lag ryms med i turneringen varav 5 lag
placeras i Korsnäs och 5 lag i Molpe.
Sista anmälningsdagen 1.7. Först till kvarn gäller!
Slutspelet kommer i år att avgöras i underbara Molpe.
Kom med och delta i en rolig och underhållande turnering!!
Anmälningar till krawwe.ostman@hotmail.com eller GSM 0505004094.
I anmälan ska ni ge lagets kontaktuppgifter; den som anmäler och ett
lagnamn. Mer info på facebook.

Vad är Kangoo Jumps?

Kangoo Jumps är en sko med trampolineffekt.
Den uppfanns av den kanadensiske läkaren Gregory Lektham med syfte att vara ett hjälpmedel
för rehabilitering efter idrottsskador och för att
minska påverkan på leder i samband med bland
annat joggning.

Denis Naville, en schweizisk ingenjör, omarbetade
konceptet och utvecklade komfort, design och prestanda
för att passa en bredare publik. Med Kangoo Jumps får
vi en effekt som skyddar lederna och ger oss en härlig
känsla av lätthet och styrka. Jämför det med känslan av
att flyga. Eftersom Kangoo Jumps sulor är bredare än en
traditionell träningssko känner du dig stadig hela tiden.
Kangoo Jumps minskar belastningseffekterna med upp
till 80 %. De ger det bästa skyddet för dina vrister, knän,
höfter samt nedre delen av ryggen och ryggraden. Studsträning är en träningsform som förstärker dina armar,
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ben, lår, mage och höfter, ökar din smidighet, stärker
musklerna totalt, ökar förbränningen, ger en aerob effekt
för hjärtat, leder dig till ett tillstånd av välmående.
Kangoo Jumps har inte funnits på svenskt håll i Finland
och nu kan vi som första ställe erbjuda detta i Korsnäs.
Under juli månad kan man komma och testa Kangoo
Jumps på terassen vid Korsnäsgården. Storlek på skorna
som finns är 36-43. Prova på tillfällena kostar 5 €/gång
och ordnas följande tider:
Tisdag 3.7 kl. 9-10
Torsdag 5.7 kl. 19-20
Tisdag 10.7 kl. 9-10
Torsdag 12.7 kl. 19-20
Tisdag 17.7 kl. 9-10
Torsdag 19.7 kl. 19-20
Tisdag 24.7 kl. 9-10
Torsdag 26.7 kl. 19-20
Tisdag 31.7 kl. 9-10

KORSNÄS
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Lördag 11.8 kl 11-14

Festtalare Håkan Westermark
Musik André Linman och Patric Linman
Årets kulturbärare
Rollspelsföreningen Eloria ordnar äventyrsbana
för barn
Lotterier, korvgrillning.
Museerna öppna med program och utställningar.
Picknick! Ta med egen matsäck eller köp sallad
och paj på området! Stenbrytaren serverar lunch!
Biblioteket öppet, försäljning av avskrivet material. Öppning av utställning: originalillustrationerna av Lena Frölander Ulf till boken Pappan,
jag och havet. Kom in och titta, delta i utlottningen av en bilderbok av Lena.

Fredag 15.6

Högsommarens utställning i biblioteket öppnas med vernissage kl 14.00.
Medverkande författaren Bengt Berg och tecknaren Gunnar Svensson från
Sverige.
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.
Skepp & Skoj-kiosken öppnar i Harrström kl. 18.00
Visor På Väg – viskonsert med kapellmästare Thomas Enroth, Helené
Nyberg, Lalla Hansson, Linda Backgren-Holm och Philip Järvenpää i Molpe
paviljong kl. 19.00. Arr. Indigo Music.
Lördag 16.6

Dressyrtävling vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. Arr. Västkustryttarna rf.

Söndag 17.6

Hopsis i Skepp & Skoj-parken i Harrström från kl. 10.00.
240 km Loppis/Kirppis kl. 10-17 vid Korsnäsgården, Pop up-loppis vid

Skeep & Skoj-parken i Harrström, Baltikumvännernas loppis vid gruvan.
Onsdag 20.6

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Guy Kronqvist, systrarna
Andtfolk. Korsnäs församling.
Torsdag 21.6
Gemensam resa till PowerPark med Kristinestads, Närpes och Malax 4H
torsdagen 21.6. Arr Korsnäs 4H.
Fotboll Centralidrottsplan kl. 19.00 Korsnäs FF/2 – BK-48

Fredag 22.6

Midsommarvaka kl. 21-03 vid Molpe paviljong. San Marino & Linda, Replay
och The Slipovers. Arr: Molpe uf.
Måndag 25.6

Simkurs vid Molpe simstrand 25.6-6.7. Barn från Molpe kl. 10-12.30. Barn

!
OBS

från Korsnäs & Korsbäck kl. 13.30-16.00. Arr. Folkhälsan Korsnäs

SKÖRDEMARKNAD med
marknadsförsäljning ordnas 8.9.

KORSNÄSNEJDENS
PENSIONÄRER r.f.
Onsdag 1.8 ordnas SPF Österbotten
sommardag på Forsby danspaviljong i Pedersöre.
Dagen börjar kl 11 med lunch ”Plocka stäitsje” med
tillbehör, bärmoussé som dessert.
Program kl 13 med Kaj Kunnas som programledare
och festtalare, eftermiddagsdans till tonerna av
Guns Rosor.
Pris 35 € med lunch, 20 € utan lunch.
Gemensam busstransport med Närpes Pensionärerna via Strandvägen. Anmälan om deltagande
görs till Gullvi tel. 050-4966120 eller Boris tel. 0503137059 senast 16.7.

Lek och plask för barn i åldern 3-5 år tillsammans med förälder eller annan
vuxen i Molpe 25.6-29.6 kl. 12.45-13.45.

Tisdag 26.6
Sommarens utställning i Prästgårdsmuséet om träsnidare Torsten
Lundmark öppnas med vernissage kl. 14.00. Utställningen är öppen 26.6-5.8
kl 13-17 tisdag-söndag. Arr. Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf.
Bokrelease av nya boken ”Tröjor och andra plagg” i biblioteket kl. 18.00.
Medverkande upphovskvinnorna Anna-Maija Bäckman och Marketta
Luutonen samt fotograf Gunnar Bäckman.
Fotboll Centralidrottsplan kl. 19.00 Korsnäs FF – Sundom IF
Torsdag 28.6
Fotboll Centralidrottsplan kl. 19.00 Korsnäs FF/2 – I-JBK/2
Fredag 29.6

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.
Fredagsförsäljning vid Korsnäsgården kl. 14-17

JULI

Söndag 1.7

Hopptävling vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. Arr. Västkustryttarna rf.
Fotboll Regions Cup Centralidrottsplan kl.16.00 Korsnäs FF - Atlantis FC
Måndag 2.7

Lek och plask för barn i åldern 3-5 år tillsammans med förälder eller annan
vuxen i Molpe 2-6.7 kl. 12.45-13.45.

Soliga sommarhälsningar från oss på MI!
Höstens kursprogram delas ut
till alla hushåll fredag 24.8.2018.
Eva, Monica, Carina och Annika

Onsdag 4.7

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Samuel Eriksson, Luthersalens
ungdomsgrupp, Erik Sepänaho. Korsnäs församling.
Fredag 6.7

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.
Lördag 7.7
Korsnäs Beachvolleyturnering i Korsnäs och Molpe med start kl. 12.00.
Slutspel vid Molpe simstrand.
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Söndag 8.7

Lördag 11.8

Avfärd kl. 15.00. Arr. Korsnäsnejdens pensionärsförening och Korsnäs
kommun bibliotek & kultur.

Festtalare, musik, årets kulturbärare, äventyrsbana för barn.
Museerna och biblioteket öppna!
Picknick! Ta med egen matsäck eller köp sallad och paj på området!
Stenbrytaren serverar lunch!

Bussresa till sommarteater och besök på Kuddnäs museum i Nykarleby.

Korsnäsdagen på museiområdet kl 11-14

Måndag 9.7
Simkurs vid Harrström simstrand 9-20.7 kl. 10-12.30. Arr. Folkhälsan Korsnäs
Lek och plask för barn i åldern 3-5 år tillsammans med förälder eller annan
vuxen i Harrström 9-13.7 kl. 13.00-14.00.
Simklubb – Actionsim för barn 12-15 år i Molpe 9-13.7. Arr. Folkhälsan
Korsnäs

Hopptävling och gymkhana vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. Arr.
Västkustryttarna rf.
Söndag 12.8

Gruvliga berättelser – sommarteater vid gruvan kl. 18.00. En

Missionskväll vid Strandhyddan kl. 19.00. Senegalmissionärerna Anna och

sommarteater med historia och en stor dos humor. Manus och regi: Lasse
Hjelt. Arr Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf.

Fredag 13.7

Tisdag 14.8
Fotboll Centralidrottsplan kl. 19.00 Korsnäs FF – Virkiä

Onsdag 11.7

Bertrand Tikum. Korsnäs och Malax församlingar.

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.
Fredagsförsäljning vid Korsnäsgården kl. 14-17.

Onsdag 15.8

Onsdag 18.7

Övermark, Deseré Granholm. Korsnäs församling.

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Janne Heikkilä, familjekören fr.

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Rune Fant, Gun Korsbäck,

Fredag 17.8

Janne Heikkilä, Deseré Granholm. Korsnäs och Petalax församlingar.

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Torsdag 19.7

Lördag 18.8

Hopptävling och gymkhana vid ridplanen i Korsnäs kl. 18.30. Arr.

Sensommardans vid Molpe paviljong kl. 21-02. Tommys och Less Is More.

Västkustryttarna rf.

Arr: Molpe uf.

Fredag 20.7

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Söndag 19.8

Lördag 21.7
Auktion på ickemuseala föremål vid museitunet i Korsnäs kl. 13.00. Arr
Korsnäs hembygdsmuseum rf.
Högsommardans kl. 21-02 vid Molpe paviljong. Nilzons och Ben Dover. Arr:
Molpe uf.

Västkustryttarna rf.

Korsnäs-pokalen. Regional hopptävling på ridplanen i Korsnäs. Arr:

Torsdag 23.8

Barnkonsert med Skrubiluttan och Skrubilej (Marianne Maans och Desiré
Saarela) i biblioteket kl. 9.30.
Fredag 24.8

Torsdag 26.7

Musikfestspelens konsert - ”Dansa” - i Korsnäs kyrka kl. 19.00.

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.
Fredagsförsäljning vid Korsnäsgården kl. 14-17

Fredag 27.7

Tisdag 28.8.
Fotboll Centralidrottsplan kl. 18.30 Korsnäs FF – Sporting Kristina

Lena Willemark, violin, Cecilia Zilliacus violin.

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.
Fotboll Centralidrottsplan kl. 19.00 Korsnäs FF – Sundom IF

Onsdag 29.8

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Cay-Håkan Englund, Erik

Lördag 28.7

Sepänaho, Deseré Granholm, Projektkören. Korsnäs församling.

Opening eve vid Edsvikssjön kl. 17.00.Mat och musik med JB:s West Coast

Band.

SEPTEMBER

Tisdag 31.7

Söndag 2.9

Dressyrtävling vid ridplanen i Korsnäs kl. 18.30. Arr. Västkustryttarna rf.

Återinvigning av Korsnäs kyrka kl. 11.00. Installation av nye kyrkoherden.

Biskop Björn Vikström medverkar.

AUGUSTI

Lördag 8.9

Onsdag 1.8

Bussutfärd till SPF Österbottens sommardag i Forsby, Pedersöre. Lunch,
program och dans. Korsnäsnejdens pensionärer.
Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Bengt Djupsjöbacka, Solveig
och Erik, Guy Kronqvist, Solveig Mikkonen. Korsnäs församling.

Skördemarknad i Korsnäsgården kl. 11.00-14.00.
Skörde- och jubileumsdans med Jonzons i Korsnäsgården kl. 20.00.
Förevisning av tillverkning av knappar till Korsnäströjan mm i

Fredag 3.8

Västkustryttarna rf.

hembygdsmuseet kl. 11.00-14.00. Arr Korsnäs hembygdsmuseum rf.

Klubbmästerskap i hoppning vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. Arr.

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Lördag 15.9

Söndag 5.8

End of Summer vid Molpe paviljong kl. 21-02. Ben Dover. Arr: Molpe uf.

Bredskär kl 12.00.

Söndag 16.9
Fotboll Centralidrottsplan kl. 14.00 Korsnäs FF – KPV/Akat.

Världsarvsdagen med program på Molpehällorna kl 13-15. Avfärd från

Tisdag 7.8
Fotboll Centralidrottsplan kl. 19.00 Korsnäs FF – KPS

Lördag 22.9

Fredag 10.8

Västkustryttarna rf.

Klubbmästerskap i dressyr ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. Arr.

Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.
Fredagsförsäljning vid Korsnäsgården kl. 14-17
Gruvliga berättelser – sommarteater vid gruvan kl. 18.00. En

Fredag 28.9

Berättarkväll i Korsnäs hembygdsmuseum kl. 18.30.

sommarteater med historia och en stor dos humor. Manus och regi: Lasse
Hjelt. Arr Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf.

Lördag 29.9

Fotboll Centralidrottsplan kl. 14.00 Korsnäs FF – VPS J/Akat.
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Simkurserna riktar sig till barn födda 2012 eller tidigare.

Avgifter
Lek och plask: 1 barn 15 euro, 2 barn 25
euro.
Simkurs: 25 euro per barn för medlemmar
och 30 euro per barn för icke medlemmar i
Folkhälsan.
Avgiften för simmärken som barnen tar
25.6–6.7 vid Molpe simstrand
under simkursen ingår i avgiften för
Barn från Molpe på förmiddagenkl. 10.00 – simkursen, det tillkommer alltså ingen
12.30
avgift för eventuella simmärken. Transport
Barn från Korsnäs & Korsbäck på till och från simkursen kostar 10 euro.
eftermiddagen kl. 13.30 – 16.00
9.7–20.7 vid Harrström simstrand
Anmälan
Barn från Taklax och Harrström kl.10.00 – Kom
ihåg
anmälan
till
sommarens
12.30
simskoleverksamhet. Antalet deltagarplatser är begränsat. Anmälan sker i första
Lek och plask
hand via internet på följande adress www.
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/
förälder eller annan vuxen.
Kom ihåg att meddela om eventuell transport
25.6–29.6 kl. 12.45–13.45 grupp 1 i Molpe
i samband med anmälan. Sista anmälningsdag
2.7–6.7 kl. 12.45–13.45 grupp 2 i Molpe
är 20.6.2018
9.7–13.7 kl. 13.00–14.00 grupp 3 i Harrström Avgiften ska vara betald innan simskolan
inleds! Information om betalningen fås till
Simlärare i Molpe: Benjamin Nedergård, den epost som du uppger vid anmälningen.
Lena Kronholm, Johanna Nylund
Vid frågor gällande sommarens simkurs eller
Simlärare
i
Harrström:
Benjamin lek och plask kontakta simombud Anette
Nedergård, Lena Kronholm, Hanna Enlund
Bjurbäck 0503562823 eller Eva Ramstedt
Lekledare i Molpe: Tilde Stenbäck, Emelie 0505366281
Reinilä, Adam Ravald
Lekledare i Harrström: Tilde Stenbäck,
Emelie Reinilä, Ida Granholm

Simklubb - Actionsim
För vem: För dig som är 12-15 år, född 2006 eller
tidigare och bor i Harrström, Taklax, Korsbäck,
Korsnäs och Molpe. Du som vill lära dig bättre
simteknik, volter i vattnet, djupdykning, spela olika
bollsporter i vatten etc. kom med.

foraldrar/simskolor/ senast 20.6.2018. Följ gärna
vår Facebook sida där vi uppdaterar med aktuell
information.

När: 9.7–13.7.2018 kl. 13:30-15:30
Var: Molpe simstrand
Avgift: 20 €
Transport: 5 € /ungdom för hela veckan, transport ordnas från Harrström, Taklax, Korsnäs och
Korsbäck. Anmälan via www.folkhalsan.fi/barn/
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Sommar i Korsnäs

Utställning med vernissage
Högsommarens utställning öppnas
15.6. kl 14 i biblioteket. Vernissage
och bokprat med författaren Bengt
Berg och tecknaren Gunnar Svensson från Sverige.

Sommaröppethållning
Biblioteket har sommaröppethållningstider i juni, juli
och augusti.
Måndag och fredag oförändrat kl 12-19, tisdag, onsdag,
torsdag 12-15
Returlådan vid huvudingången kan användas då biblioteket är stängt.
Bokbussen kör ännu midsommarveckan, därefter sommaruppehåll. (Taklax skoltur måndag morgon faller
bort)
Biblioteket har WLAN, kunddator med skrivare, skanner
och kopiering.

Sommarens utställning, teckningar
av Gunnar Svensson öppnas. Det
ett tiotal alster som tidigare visats i
Teckningsmuseet i Halmstad, Sverige.
Vi ser också fotografier av författaren Bengt Berg, en mångsysslare
inom konst och en god bekant för
korsnäsborna.
Gunnar Lord Svensson är författare
och konstnär, han har bland annat
arbetat som modetecknare i Paris.
Servering.

Boksläpp av Tröjor och andra plagg

PressReader i biblioteket tillhandahåller tidningar och
tidskrifter från många olika länder och på många språk.
Kom in och ladda ner dagens tidning och du kommer
att få alla utgåvor under de följande 72 timmarna!

Boksläpp på tisdag 26.6. kl. 18. Lankapaitoja ja muita
asusteita, som i mångt och mycket handlar om Korsnäströjan, utkommer äntligen, mycket efterlängtad på
svenska!

Skaffa lånekort och pinkod, så kan du ladda ner Fredrikabibliotekens e-böcker och ljudböcker.

Det firas i biblioteket tillsammans med upphovskvinnorna Anna-Maija Bäckman och Marketta Luutonen
och fotograf Gunnar Bäckman. Representanter från
förlaget Scriptum är på plats och sköter om bokförsäljningen. Servering.

Bibliotekets utställningar
Juni-juli

Tröjor och andra plagg är en
bok för den som är intresserad av hantverk och textilkultur. Genom boken får läsaren
tillträde till många museers
gömmor där författarna har
studerat och fotograferat
ylletröjor och andra textilier.
I boken kan man ta del av
stickningens och virkningens historia, berättelser om
hantverkare och produkter,
användbara mönster till traditionella plagg och uppdaterade modeller med inspiration från gamla plagg. Boken
innehåller ett stort antal fina och belysande bilder.

Gunnar Svensson, Sverige, ställer ut teckningar i junijuli tillsammans med Bengt Berg, som visar fotografier.

Augusti

Originalillustrationerna till bilderboken Pappan, jag
och havet av Lena Frölander Ulf.

Barnens utställningsvägg

Kyrkoby skola har under ledning av Ulrika Lindholm
gjort en Topelius-utställning till 200-årsjubileet. Åk 5
har illustrerat Hallonmasken och samtidigt ställt frågor
om bilderna under ledning av sin lärare Petra Wide.

Teaterresor

Boken utkom på finska med titeln Lankapaitoja ja
muita asusteita år 2016.

Biblioteket har bokat mera biljetter till Wasa teaters
Gambämark med KAJ onsdag 17.10. kl 19 på Ritz.
Teaterresan fredagen 12.10 är fullbokad.
Fråga efter biljetter till Chess på Svenska teatern i Helsingfors lördag 22.9!

Barnkonsert
Barnkonsert med Marianne Maans och Desiré Saarela
som Skrubiluttan och Skrubilej i biblioteket 23.8. kl.
9.30
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Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen för- Driftsbidrag till ungdomsföreningar
delade årets föreningsbidrag vid sammanträdet
Fyra registrerade ungdomsföreningar har inom utsatt
15.5.2018.
tid ansökt om driftsbidrag för år 2017.

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Tre registrerade idrottsföreningar har inom utsatt tid
ansökt om verksamhetsbidrag för 2018.
Sektionen fördelade bidraget 14.500 euro enligt följande:
IF Fyren
7000 €
Korsnäs FF
6000 €
Västkustryttarna
1500 €

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fem föreningar som sysslar med ungdomsverksamhet
har inom utsatt tid ansökt om verksamhetsbidrag för år
2018.
Sektionen fördelade årets anslag på 5.500 euro i verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar enligt följande:
Molpe uf
1 850 €
Korsnäs uf & bf
1 450 €
Harrström uf & hf
1 100 €
Taklax uf
700 €
Korsnäs scoutkår
400 €

Motionskampanjen
Motionskampanjen har avslutats. Kom ihåg att meddela dina poäng till lindholm.roger@gmail.com senast
20.6.2018.

Idrottsskola 4-8.6
Sommarens idrottsskola lockade många deltagare.
Under de fem dagar hade ledarna fullt upp med att
undervisa 57 barn i åldern 6-13 år. Ledarna Roger Lindholm, Kalle Byskata hjälpledarna Joel Lindholm, Rabbe
Rusk och Faruk Hodzic drog olika idrottsaktiviteter.
Barnen bekantade sig med fotboll, friidrott, tennis,
basket, brännboll, redskapsgymnastik och olika lekar.

Sektionen fördelade i år 1650 euro i driftsbidrag till
ungdomsföreningar enligt följande:
Molpe uf
518,43 €
Harrström uf & hf
443,50 €
Taklax uf
345,35 €
Korsnäs uf & bf
299,64 €

Bidrag för museiverksamhet
Tre föreningar hade ansökt om verksamhetsbidrag för
museiverksamhet.
Sektionen fördelade i år bidrag för museiverksamhet på
totalt 4500 euro enligt följande:
Korsnäs Hembygdsförening
1 750 €
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
1 500 €
Harrström ungdoms- och byaförening
1 250 €

Bidrag för kulturverksamhet
Enskilda och föreningar som bedriver kulturverksamhet kan ansöka om sektionens bidrag på totalt 3500 euro.
Inom utsatt tid hade tio ansökningar om bidrag för kulturverksamhet inkommit.
Sektionen fördelade årets bidrag för kulturverksamhet
enligt följande:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
600 €
Harrström uf & bf
500 €
Korsnäs hembygdsförening
500 €
Korsbäck byaförening
400 €
Korsnäs guider
300 €
Molpe Marthaförening
250 €
Bergman, Christoffer
250 €
Warén, Tuija
250 €
Korsnäs hem och skola
200 €
Demensföreningen Trivas
150 €
Arbetsgruppen för tidsresa i åk 8 i högst
100 €

IF FYREN INFORMERAR
Minivarvet
Minivarvet löptes på gamla idrottsplanen. 33 löpare
sprang in ca 1500 €, bra gjort alla juniorer. Tack till
alla sponsorer.
Samtidigt delade föreningen ut pris till alla terräng
cups deltagare, 87 st. Ett tack också till Andelsbanken för överraskningsprisena.

Pappersinsamling
IF Fyren tackar alla som hjälpte till med pappersinsamlingen. Resultatet blev 16.040 kg.
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Korsnäs församling informerar
Högmässa 17.6 kl. 11, Johan Eklöf, Kjell
Lolax
Midsommardagens gudstjänst 23.6. kl. 11.
Johan Eklöf, Benita Lidman
Gudstjänst 24.6. kl. 11. Eklöf, Lidman
Högmässa 1.7. kl. 11. Eklöf, Lolax
Gudstjänst 8.7. kl. 11. Eklöf, Lolax
Högmässa 15.7. kl. 11 Heikkilä
Gudstjänst 22.7. kl. 18. Cay-Håkan Englund
(obs. tiden)
Konsert i kyrkan 26.7. kl. 19, arr.
Musikfestspelen Korsholm. Inträde vid
dörren 25e
Högmässa 29.7. kl. 11. Högtidsdag för de
för 50 år sedan konfirmerade.
Högmässa 5.8 kl. 11. Heikkilä, Granholm
Gudstjänst 12.8. kl. 11 Heikkilä, Granholm
Högmässa 19.8. kl. 18. Cay-Håkan Englund
(obs. tiden)
Sommarsamlingarna på Strandhyddan
onsdag kvällar kl. 19. enligt följande:
20.6. Guy Kronqvist, systrarna Andtfolk
4.7. Samuel Eriksson, Luthersalens
ungdomsgrupp, Erik Sepänaho

18.7. Gemensam kväll för Petalax
och Korsnäs församlingar, Rune Fant,
Gun Korsbäck, Janne Heikkilä, Deseré
Granholm
1.8. Bengt Djupsjöbacka, Solveig och Erik,
Guy Kronqvist, Solveig Mikkonen
15.8. Janne Heikkilä, familjekören fr.
Övermark, Deseré Granholm
29.8. Cay-Håkan Englund, Erik Sepänaho,
Deseré Granholm, Projektkören
Missionskväll
Dessutom ordnas en missionskväll i
Strandhyddan 11.7 kl. 19, i samarbete
med Malax församling. Kvällens gäster är
Senegalmissionärerna Anna och Bertrand
Tikum.
Återibruktagning av Korsnäs kyrka
Som förhandsinfo meddelas att det
officiella återibruktagandet av Korsnäs
kyrka med installation av församlingens
nye kyrkoherde blir söndagen 2
september kl. 11. Biskop Björn Vikström
m.fl.

Kungörelse
KUNGÖRELSE OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN
I Korsnäs församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 18.11.2018, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2019 välja 15 medlemmar till kyrkofullmäktige.
Valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdraget är enligt KL 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som
1. senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i församlingen
2. är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11.2018
3. är känd för sin kristna övertygelse
4. inte är omyndig
5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera
6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen
En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 17.9.2018 klockan 16.00 lämnas till pastorskansliet
som håller öppet to kl. 9 – 12 samt 17.9.2018 klockan 9.00 - 16.00. Adressen till pastorskansliet är Kyrkobyvägen 37, 66200
KORSNÄS. Stiftelseurkundsdokument med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.
Korsnäs 31.05.2018
För valnämnden i Korsnäs församling
Ordförande Leo Lillbåsk
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Torsten Lundmark - utställning 26.6.-5.8
I Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f. ordnas en
utställning med träsnidare Torsten Lundmarks
produktion. Utställningen öppnar 26.6 kl 14 med
en vernissage som är öppen för allmänheten.
Utställningen är öppen 26.6-5.8 kl 13-17 tisdag-söndag (måndagsstängt).

Korsnäsdagen 11.8 på
gårdstunet mellan museerna
Prästgårdsmuseet har öppet hus på Korsnäsdagen.
Vi säljer böcker och har kaffeservering samt lotteri till förmån för målning av prästgårdsmuseets
ytterväggar.

Korsholms musikfestspel ger konsert 26.7 Hyr en stämningsfull lokal
Festspelsbesökarna har bokats in för ett besök
i prästgårdsmuseet före konserten. I museet
blir det guidning och kaffe med dopp kl 18-19
före konserten i Korsnäs kyrka som börjar kl. 19.
Programmet i kyrkan består av Lena Willemark,
violin, sång och Cecilia Zilliacus, violin som ska
uppträda med konserten ”Dansa” musik av J.S.
Bach/Sandström/Folkmusik. Prästgårdsmuseet
säljer biljetter till konserten vid ingången till
Korsnäs kyrka.

Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stämningsfull
miljö, kan hyras för olika familjehögtider, som
vigslar, dop, födelsedagar och släktträffar. Ta kontakt med Anita Ismark per telefon 050-5181949
eller per e-post anita.ismark@gmail.com

Sommarguide
Pontus Westmalm fortsätter som guide i Prästgårdsmuseet även denna sommar.

KORSNÄS 4 H
Dag på PowerPark

Gemensam resa till PowerPark med Kristinestads, Närpes och Malax 4H torsdagen 21.6.
Avgift för buss och åkarmband: över 130 cm
medlemmar 50€, icke medlemmar 60€. Under
130 cm: medlemmar 40€ och icke medlemmar 50€. Anmäl till Petra senast 15.6. OBS!
Korsnäsbarnen stiger på denna gång vid ”Prölle
Park”, dvs. parkeringsplatsen strax norr om
Petalax vägskäl! Kolla om det ännu finns platser
kvar vid denna tidnings utgivning.

Kaninläger 1-3.8

Tjärlaxvägen 4, 64210 Kalax. För dej som
redan kan hoppa lite med din kanin, och är 10 år
fyllda. Vi håller olika träningspass för att hoppa
med kaninen, hinderbyggen, skötsel och vård
av kaniner. Ta med tält att sova i, toalettartiklar,
varma kläder och badkläder. Vi har möjlighet att
bada någon av dagarna vid campingen. En kanin
och kaninens foder (mat) vattenflaska, hage att
vistas i under dessa tre dagar (kan vara några
kompostgaller som ni bygger till golv, tak och
sidor). Vi har några kaninlyor men om möjligt
tar ni med allt.. Avgift: 90€. Start 1.8 kl. 10.30,
Slut 3.8 kl. 16.00.

Sommarföretag/solrostävling?

Hjälper du till hemma med olika sysslor? Vattna
blommor eller grönsaksland, spika och snickra,
fiska, skruva, sköta djur mm. Ännu kan man
beställa häfte för junioruppgift eller 4H-uppgift.
Är du redan medlem får du häftet gratis, bara att
meddela Petra intresse!
Petra har kvar solrosfrön, vill någon ännu vara
med i solrostävlingen så går det bra. Ta kontakt
med Petra, som även ger skötselanvisningar!
Petra har semester i juli. Vid frågor går det
bra att skicka mail, jag kollar mailen med jämna
mellanrum. Mera brådskande ärenden, ring eller
skicka sms (eller via WhatsApp) så svarar jag så
fort jag ser.

Kontaktuppgifter

Petra Sundholm (helst via mail)
petra.sundholm@fs4h.fi
eller 045-876 48 38
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Fotbollen rullar vidare

Premiäråret i division tre för Korsnäs FF blev en
riktig fullträff. Korsnäs FF var årets överraskning
i Österbotten, och det är ingen överdrift. Många
var imponerade av vår fotboll, man kan säga att
vi satte Korsnäs på kartan. Vi var ett topplag hela
året och till slut blev vi trea i serien. Vi var dessutom det enda laget, som vann över seriesegrarna
SJK-Akatemia från Seinäjoki. Detta lag hade
dessutom tillgång till ligaspelare. Att vi vann på
deras nybyggda hemmaarena gjorde inte saken
sämre. Från premiäråret i trean tar vi med oss
som minne att resultattavlan i Seinäjoki lyste med
resultatet 1-3 till Korsnäs FF.

2018 kommer också att bli en utmaning. Lagbygget
pågår numera nästan året om. I skrivande stund finns
några nya spelare på gång, några har lämnat och några är
nya. Som vanligt, men något dåligt lag har vi inte. Det ser
riktigt bra ut.
Oldboysen tillsammans med våra äldre och yngre juniorer kommer i år spela i division sex. Juniorer, som har
haft uppehåll, har anslutit och det är ju riktigt roligt. Men
det finns ju plats för flera. Ifall någon är intresserad är det
bara att ta kontakt med någon i föreningen. De allra yngsta
juniorerna, flickor och pojkar ingen skillnad, kommer att
bilda två lag som skall delta i juniorcupen. Så det kommer
att bli mycket fotboll på centralidrottsplan också denna
sommar. Med fyra lag och många motionsspelare så kan
Korsnäs FF anse sig nöjd med uppslutningen.
Det som saknas är träningsmöjligheter vilket alla år
är lika bedrövligt. Vi är på samma nivå vinterträningsmässigt som för fyrtio år sedan. Det betyder i sin tur att
kostnaderna drar iväg. Hallhyrorna blir dyrare för varje
år. Första laget hyr in sig i Fenniahallen två sena kvällar

KORSNÄS FF HEMMAMATCHER I DIV 3
26.06 kl.19.00
27.07 kl.19.00
07.08 kl.19.00
14.08 kl.19.00
28.08 kl.18.30
16.09 kl.14.00
29.09 kl.14.00

Korsnäs FF - Sundom IF		
Korsnäs FF - VPV		
Korsnäs FF - KPS		
Korsnäs FF - Virkiä		
Korsnäs FF - Sporting Kristina
Korsnäs FF - KPV/Akat.		
Korsnäs FF - VPS J/Akat.

KORSNÄS FF I REGIONS CUP
Korsnäs FF har i år för första gången deltagit
i Regions Cup, Finlands Bollförbunds cup för
lag i div. III eller lägre.
Laget har besegrat VPS J/Akatemia, Sisu-Pallo och
I-JBK och avancerat till åttondelsfinalen, som spelas
mot Helsingforslaget Atlantis FC 1.7.2018 kl 16.00 på
Centralidrottsplanen i Korsnäs.

KORSNÄS FF/2 HEMMAMATCHER I DIV 6
21.06 kl.19.00
28.06 kl.19.00

i veckan, som vanligt. I Petalax högstadium har vi haft
en fysträning per vecka. Enbart hallhyrorna går på 4500,euro på ett år. Och tänk, det är enbart för ett lag. Dessutom
tillkommer träningsmatcher, som vi måste spela på annan
ort, för ca 2500,- euro. Allt detta enbart för träningen. Vill
man vara med så kostar det. Att vara med är ju dock så
viktigt. Vi skall väl inte isolera oss.
Konstgräset tycks ju dröja allt för länge. Denna väntan
på konstgräset har ju blivit olidlig. Detta bollande med
ärendet hit och dit tycker jag är dålig respekt för fotbollen i Korsnäs. Kan hända får vi inget konstgräs 2019, kan
hända 2020, eller blir det 2025, eller bidde det ingenting?
Är det inte dags att göra någonting åt saken.
Talkojobbet inom föreningen är livsviktigt. Vi får aldrig
glömma detta. Korsnäs FF skulle nog inte existera utan
talkojobbare. Dessutom har vi fått fler talkojobbare, som
är villiga att ställa upp. Ett stort tack till dessa, det värmer
att ni finns.
Det allra viktigaste för att få en förening att gå runt är
ju pengar. Då har vi ju våra sponsorer som stärker vår
pengapung. Många av dem syns ju på våra speldräkter
och träningsdräkter, reklamtidningen och matchbladet
o.s.v. Tack för att ni stöder oss!
Vår nya läktare med tak är på plats, vilket ju är tacksamt
efter många års väntan av publiken. Där får nu plats 270
åskådare. Det är en utmaning att fylla den, men vi är på
god väg. Senaste år besöktes vår centralidrottsplan genom
fotbollen av ca 2500 besökare, av dessa var ca 1500 åskådare. Detta gäller enbart matcherna. Våra bortamatcher
besöks också flitigt av våra fans, vilket ger spelarna stort
stöd. Rum borde finnas i spelarbussen.
Vi syns på våra matcher i sommar, både på hemmamatcherna och bortamatcherna!
Bengt Back
Ordf.

Korsnäs FF/2 - BK-48
Korsnäs FF/2 - I.JBK/2
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Smuggelrodden hade samlat mycket folk till Molpe paviljong.

Seglatsens segrare från Bergö.

Lördagen den 8 juni var det
Resultat
premiär för Smuggelroddin i
1. Bergö 2 h 28 min
Bergö, tvåmastad skötbåt byggd 1998
Molpe. Tio båtar från regionen
Roderchef Anna Korpisaari
deltog i den första seglatsen.
2. Örnen II 2 h 31 min
Björköby, tvåmastad skötbåt byggd 2009
Smuggelroddin är en seglats
Roderchef Johan Sten
för gamla bruksbåtar. Starten
3. Syhlvia 2 h 33 min
går utanför Molpe paviljong och
Björköby, tvåmastad skötbåt byggd 2001
Roderchef Filip Björk
målgången sker vid Strand-Möl4. Fyllda 2 h 36 min
les brygga. Seglatsen cirka är tolv
Sundom, tvåmastad skötbåt byggd 1997
Roderchef Thomas Sundholm
sjömil lång. Laget som först över5. Steinblind 2 h 40 min
lämnar säcken med smuggelgods
Monå, tvåmastad skötbåt byggd 2002
går segrande ur tävlingen.
Roderchef Matias Knuts
6. Monäspasset 2 h 42 min
Den äldsta båten som deltog i
Monäs, enmastad fälbåt byggd 2000
premiärseglatsen var enmastade
Roderchef Östen Karlsson
7. Stallsfjälan 2 h 50 min
Alma från Harrström med JanSundom, tvåmastad skötbåt byggd 1932
Erik Åbacka som roderchef. Båten
Roderchef Conny Ekholm
byggdes ursprungligen som en ”Smugglarna” från Molpe gör sig
8. Isak 3 h 3 min
Molpe, enmastad fälbåt byggd 1943
lotsbåt år 1909. Den yngsta båten redo för start.
Roderchef Jan-Erik Strandberg
var en skötbåt Örnen II från Björ9. Sjörosen 3 h 4 min
köby. Den tvåmastade skötbåten båten i mål. Det var den tvåmas- Molpe, enmastad fälbåt byggd 1998
har byggts enligt gamla ritningar tade skötbåten Bergö med hemma- Roderchef Roy Nylund
10. Alma 3 h 18 min
år 2009.
hamn i Bergö, som var snabbast Harrström, enmastad lotsbåt byggd 1909
Från Molpe deltog två båtar. runt Bredskäret. I det segrande Roderchef Jan-Erik Åbacka
Fälbåten Isak, som byggts på 1943 laget fungerade Anna Korpisaari
Arrangemangen fungerade bra.
på Krokogrynnon, seglade under som roderchef. I manskapet ingick Publiken kunde följa med starJan-Erik Strandberg. Fälbåten Jonas Nyman, Alexander Nyback, ten live och sedan förflytta sig till
Sjörosen byggdes på en MI-kurs Tommy Rautamäki och Johnny puben, där man kunde följa med
1998 och seglade under ledning Back. Örnen II och Syhlvia från seglatsen via en storbildsskärm,
av Roy Nylund.
Björköby var de följande båtarna medan man åt laxsoppa eller drack
i mål. De lokala båtarna Isak, en kaffekopp. På kvällen ordnades
Segrare från Bergö
Sjörosen och Alma kom i mål det Smuggeldans i paviljongen.
Efter 2 h 28 min kom den första efter drygt tre timmar.
Text och foto: Kenth Nedergård

31

Smuggelroddin

Smuggelroddin Bredskäret runt

KORSNÄS
Nytt

Information och annonser

[Skriv här]

Verksamheten vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral sommaren 2018

Läkarmottagning

Malax
Korsnäs

Normal verksamhet
Nedsatt verksamhet

Barn- mödra och preventivrådgivning
Malax
Korsnäs

Nedsatt verksamhet
Nedsatt verksamhet

Sjukskötarmottagningen vid HVC

Normal verksamhet
”Luckan” (skötarmottagning utan tidsbeställning)
stängd 1.7–31.7.
Luckans verksamhet avslutas 31.7.2018.
Från 1.8.2018 endast tidsbokning till sjukskötare.

Sjukvårdsmottagningar Bergö

Endast måndagar 25.6–29.7
Korsnäs
Normal verksamhet

Seniormottagningar

Övermalax, Yttermalax, Petalax och Korsnäs
stängd 9.7–5.8
Bergö
Endast måndagar 25.6–29.7

Seniorrådgivningar

Malax
Korsnäs

Röntgen

Stängd 6.8–27.8

Laboratoriet

Malax

Korsnäs

stängt 8.6 och 13.7–5.8
stängt 9.7–5.8

Normal verksamhet.
Bemanningen minskad till en person på
fredagar under tiden 2.7–27.7.
(Spirometri alla dagar utom fredagar)
Stängt 2.7–27.7

Diabetesmottagningen

Stängd 9.7–12.8

Företagshälsovård

Stängd 5.6–8.6, 23.7–29.7, 30.7–5.8

Fysikalen

Stängd 16.7–29.7

Tandläkarmottagning

Malax
Korsnäs

Normal verksamhet
Stängt 25.6–3.9, tidsbokningen och
mottagningen till munhygienist är
stängda 25.6–29.6 och 16.7–12.8.

Under planering på Starören
4 st 3R+K á 76 m²
Biltak och förråd
Ta kontakt vid intresse
0500 86 13 55 /
050 51 24 939
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www.ostrocenter.fi
Kampanjen fortsätter
Trädgårdsmylla

Stort utbud impregnerat
virke i lager

8 x 40L

20 €

48x48mm

Dräneringsrör,
trummrör och
tillbehör i lager

Förlängd garanti på bensindrivna
-produkter

Totalt 4 år!

Kom in och
diskutera den
modell som
passar din
gräsmatta

Träolja till terrassen eller utomhusfärg till husväggen
Vi blandar den färg du behöver direkt i butiken!




NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131

7817450
2827700

SOMMAR
HOS OSS!

SOMMAREN

2018

COW HILL BURGER

GRILLKVÄLLAR i juli

4.7 Thomas Fant
11.7 Ben Dover plays Gyllene Tider
18.7 Dennis Rönngård
25.7 Patrik Linman

150g Highland Cattle biff, husets brioche, cheddarost, bacon
sallad, picklad rödlök, saltgurka, husets majonnäs, pommes

4.8 Återvändarkväll med Ben Dover

17 €

SOMMARENS MENY

Kolla vår meny med fokus på fisk
från Molpe, österbottniskt kött och
såser och bröd som är gjorda av oss.

KAJAKUTHYRNING
Paddla i sommarkvällen

www.strand-molle.fi
06-347 67 54 Sjövägen 271, Molpe

06-347 67 54
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FÅRLÅT
VÄDRINGSLUCKOR

ERSÄTTS VINÄGERN

VASSTRIMMAR FARTYG,
I OCH II

LIKGILTIG
KRITIK

FÖRSÄLJER
DE ÄR
FÅGELLIKNANDE

EJ
UTANPÅ
LÅG
DAMRÖST

ÄNDAR
AMPERT

GOSAR
INGENTING

VAKEN
KRAFTORD
DEN FÖRKNIPPAS SAMMETSBLOMSTER
MED
POSTEN

N&S
PORTVINSTÅN
VÅLNAD
KÖRYTAN
EL. GATFRUKT?

RIKTNING

ADELSDAM

ESSENTIELLT

FABRIKS- UNDERAUTOMAT RÄTTA

DE GÖR
EN
SOMMAR

GÖR ORON

REJÄL
FATTAS
TAG I

KORSNÄS
FÖRETAG

FEM FÖR
NERO


DEKA

GRYNINGENS
GUDINNA

TRÄBORR
ÄR VÄL
LOKET
EN?
FÖRTÄTAD
VATTENÅNGA

FOTDON
FASADER

EJ ODLAT
ÄR GOD
ATT LÄSA

MILITANT
GREKISK
GUD

LÖVTRÄD
VILLANDE ...

MINDRE
KÄNSLIG

FÖRLEGAT

NÄMND

RINGSPEL
DANSADE
I RINGEN
BIBLISKT
SKRI

AKADEMI

CIRKELTAL
MISSION

KRÅKFÅGEL
GALLER
HALV
DJURKLASS

SKYNDA

DAGOBERTS
FRU

SKÖTSEL
GÖRS PÅ
AUKTION

LEJONMILJÖ

SJÄLSFORSKARE

TEMPERATURENHET

BILDAS
VID FÖRBRÄNNING

DAGENS
DUBBEL
GER GOD
RÖKSMAK

FOGSVANS

BÖNDERS
KANSKE I
MAGEN?
KJELL,
KÖRAR I
SUNDSVALL

DEN
GRIMME ...
SKREV HC
ANDERSEN

KLOCKENERGI

RÅKEN

...BUSK
SINGERS
GAMGOTT

YANNICK,
FR. TENNISSPELARE
PANSAR

DUNANT
SKAPELSE

VARDAGLIGE
SVEN,
KUNG I
DANMARK
ÅR 1000

FARTYGSDRIFT
EJ
KRAMAD
STUND
MED
TRUBADUR

ENERGIFTG I US
BAKAS I
TANDOOR

DET ÄR
UNDER
KNÄET
BOMMA
IGEN

MISERABLE

FLIT

KULTIVERATS

Konstruktion/foto Jan H. Eriksson

KorsnäsKrysset

NAMN: ________________________________

Här bjuder vi på ett sommarkorsord. Lämna in din lösning senast 3.8.2018.2018 till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs så är du med om utlottning
av fina Korsnäspriser.

ADRESS: _______________________________
EPOST: ________________________________
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Kesäistä jo toukokuussa!
Miten ihana toukokuun sää meillä olikaan tänä
keväänä!

Vaikka toisaalta luulen, että meistä vähän jokainen
tarvitsee lämmintä säätä viime kesän jälkeen, joka vain
satoi pois kuin harmaassa sumussa. Marraskuussa tapaan
ajatella, että sen täytyy olla esi-isiemme perisynnin
vuoksi, kun meidän on elettävä harmaudessa. Mutta nyt
kun aurinko paistaa ja illat ovat valoisia ja kauniita, niin
tuntuu aivan oikealta elää pohjoisessakin ilmastossa.
Kuntapuolen kuulumisia mielellään seuraavat tietävät,
että valtuustossamme on vuoden verran ollut uusia jäseniä, jotka aloittivat työnsä kesäkuussa 2017, joten nyt
on heidän ensimmäinen kesänsä kuntapäättäjinä. Mutta
ennen kuin otamme taukoa kokouskalenteriimme, niin
olemme yhdessä käyneet läpi, miten tuleva kuntatalousarvio 2019 rakentuu. Paikallinen uutuus on, että kuntatalousarviossa on ajatuksena pitää “teemavuosia”. Ehkä
se mielestänne on hassu ajatus, mutta koska meillä on
niinkin pieni kunta, jossa 0,5 % veronkorotus antaa n.
120.000 euroa lisää tuloja, niin on hyvä miettiä vähän
mihin kunnalliset toimenpiteet kohdistetaan. Korsnäsissa
on nykyään hyvin vakaa ja tasapainoinen talous. Meillä
on kaksi hyvää vuotta takanamme, mikä ehkä antaa mahdollisuuden panostaa tietyssä määrin tulevina vuosina.

Yritteliäisyyden vuosi
Kunnan vuoden 2019 satsaukset kohdentuvat yritteliäisyyteen.Meillä on koko Korsnäsin kurssikeskuksen
alue rakennuksineen, joka vuonna 2019 palautuu vuokrasopimuksesta Söfukin kanssa kokonaan kunnan
vastuulle. Joten lähellä on aika, että tarvitsemme sekä resursseja että uusia ideoita
saadaksemme tiloihin uutta toimintaa.
Mutta onkin ainutlaatuinen mahdollisuus, että on valmiita tiloja tarjottavaksi kiinnostuneille yrittäjille.
Uusia, kiinnostuneita yrittäjiä tuotamme itse koulujemme yritteliäisyyskasvatuksella. Koulumme
ovat tosiasiassa jo ottaneet
pienen varaslähdön yritteliäisyysvuodelle, niin
että he ovat jo luoneet yhteyksiä yrittäjiimme ja syksyllä
YES-yritteliäisyyskasvatuksen
opetusmateriaalia
käytetään
ala-asteen kouluissamme ja

myös Petolahden ylä-asteella. Löytyy varmasti materiaalia, jota myös voidaan käyttää varhaiskasvatuksessakin, kuka ei olisi halunnut mielellään leikkiä kauppaa ja
myydä mielikuvitustuotteitaan kiitollisille vanhemmille?
Tärkeätä meidän onkin silloin vanhempina muistaa kannustaa yritteliäisyyteen ja toimeliaisuuteen, eikä se sitä
paitsi ole vaikeaa!

Rakentamisen ja asumisen vuosi
Samalla kun yritteliäisyyden vuosi käynnistyy ja on
meneillään, niin voimme jo alkaa valmistautua seuraavaan teemavuoteen, nimittäin “Rakentamisen ja asumisen vuoteen”.   Itse valtuustomme jo käynnisti teeman
iltakoulussa kevään aikana. Iltakoulussa keskusteltiin
tulevan strategisen yleiskaavan suunnittelusta ja saimme
vähän käsitystä prosessista katsomalla hieman sitä, miten
Mustasaari oli laatinut strategisen yleiskaavansa. Mutta
katsoimme hieman myös vuokra-asuntotilannetta kunnassa ja minne omakotitaloja koskevat rakennuslupamme on myönnetty viime vuosina. Oli helppo havaita,
että ne eivät vaikuta olevan kunnalliset asuntoalueet,
jotka houkuttelevat, vaan omakotitalon asuintontti valitaan kylläkin hieman muilla perusteilla. Ehkä tutkimalla
hieman tilastoja saamme vähän tietämystä siitä, minne
väki haluaa omakotitalonsa, sitten onkin voitava tarjota
riittävän houkuttelevia tontteja. Palaamme syksyn aikana
näihin kysymyksiin.
Toiveena on, että strategisen yleiskaavan käsittely olisi
edennyt jo melko pitkälle vuonna 2019, jotta tultaessa
rakentamisen teemavuoteen 2020 tiedämme, minne
voimme satsata uusia vuokra-asuntoja tai muuta, mistä
ilmenee tarvetta. Rakentaminen voi siten tapahtua esimerkiksi urakoitsijoiden avulla, missä kunta tekee yhteistyötä ostamalla asuntoja eri projekteista. Jos onnistumme
tässä, niin tulemme näkemään pientä paikallista yritteliäisyyden kasvua ensiksi ja silloin meidän on kaiken järjen
mukaan huolehdittava siitä, että löytyy asuntoja myös
asuttavaksi, ja kun olemme tehneet sen niin on aika 2021
katsoa, mitä olisi tarvetta panostaa viihtyvyyteen, jotta
olisi viihtyisää ja tarkoituksenmukaista olla yrittäjä ja
asua Korsnäsissa.
Joten nyt meillä on katseet käännettynä kolmeen vauhdikkaaseen vuoteen ja talousarviotyö,joka käynnistyy
toden teolla kesän mentyä, sisältää varmaankin yhtä ja
toista uutuutta,jota meillä ei ole ollut aiemmin. Mutta
kärsivällisyyttä siihen asti ja nauttikaa auringosta niin
kauan kuin se haluaa pitää meille seuraa. Älkääkä unohtako löytää suosikkitapahtumaanne kesän monien helmien joukosta!
Toivotan teille kaikille oikein mukavaa kesää
auringon, uinnin ja rusketuksen kera!
Christina Båssar, Kunnanjohtaja
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Hyvä tilinpäätös vuodelta 2017
Kunnan ulkoinen tilinpäätös 2017 näyttää
531.346,27 euron positiivista tulosta ja tilinpäätössiirtojen jälkeen 342.555,12 euron ylijäämää.

Toiminnan tuotot ja kulut
Tuloslaskelman
tuotot
ovat
tilinpäätöksessä
3.507.870,11 euroa, mikä kokonaisuutena katsoen on
5,17 %:n vähennys edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan
kulut ovat yhteensä 15.915.994,17 euroa. Toimintakate
on 12.408.124,06 euroa vuonna 2017.
Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut ovat pienentyneet n.
3,14 % edellisvuodesta. Palkkakustannukset ovat pienentyneet vuoden 2017 alempien sosiaalikulujen (Kiky-sopimus) ja alempien eläkemenoperusteisten maksujen
johdosta sekä joidenkin lasten päivähoidon sekä hoitoja hoivakustannusten talousarvioon verrattuna alempien
palkkakustannusten johdosta.

Verotulot
Vuoden 2017 tilinpäätös näyttää 7.090.461,85 euron
verotuottoa verrattuna 7.043.073,54 euroon vuonna
2016. Korsnäsin tuloveroprosentti oli 21,00 % vuosina
2014-2017.

Valtionosuudet
Valtionosuudet ovat 6.823.601,00 euroa vuonna 2017
verrattuna 7.120.695,96 euroon vuonna 2016.
Myös vuonna 2017 osoitetaan -399.754,00 euron
negatiivinen valtionosuus opetus- ja kulttuurisektorille.
Valtionosuuksien laskentaperusteet tarkistettiin vuodelle 2015 tultaessa siten, että kuntien kaksikielisyydelle
otettiin käyttöön merkittävä kerroin. Kunnanvaltuusto
päätti, että Korsnäsin kunnasta tulee kaksikielinen kunta
vuoden 2015 alusta lähtien.

Vuosikate
Vuosikate on 1.492.054,69 euroa vuodelta 2017 verrattuna 1.963.689,84 euroon vuodelta 2016. Budjetoitu
vuosikate 2017 oli 900.000 euroa ja budjetoitu vuosikate
vuoden 2017 talousarviomuutoksin   oli 637.300 euroa.
Vuoden 2017 vuosikate kattaa poistot 156 %:sti.

Poistot ja arvonalennukset
Poistot ovat 954.374,61 euroa. Poistot osoittavat nousevaa kehityssuuntaa viime vuosien suurien investointien johdosta. Osakkuusosakeyhtiön osakearvoihin
tehtiin 6.333,81 euron arvonalennus vastaamaan kunnan
omistaman asunnon arvioitua myyntihintaa.

Investointivaraukset
Tehtiin uudet 500.000 euron määräiset investointivaraukset Lärknäs/Annakodin (Annahemmet) saneerausta
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varten. Aiemmin tehdyistä investointivarauksista on
purettu Bukettenin ja Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen (2016-2017) investointivarauksia 400.000 ja vastaavasti 600.000 euroa vuonna 2017.
Investointivaraukset kokonaisuudessaan ovat 500.000
euroa (Lärknäs/Annahemmet) 31.12.2017.

Tilinpäätöskauden ylijäämä
Tilinpäätöskauden 342.555,12 euron ylijäämä siirretään tasoitettuihin voittovaroihin.

Taselaskelma
Korsnäsin kunta vähensi vuonna 2017 lainataakkaansa
niin, että se vuoden 2017 lopussa oli 2.990.000 euroa.
Lainataakka asukasta kohti oli 1388 euroa/asukas (1481
euroa/asukas vuotta aiemmin), josta ulkoiset lainat olivat
738 euroa/asukas.
Vakavaraisuus oli 71,7 % vuoden 2017 tilinpäätöksessä
(69,2 % vuonna 2016).

Investoinnit
Kokonaisinvestoinnit vuodelle 2017 ovat 1.324.606,55
euroa netto. Niiltä investoinneilta, joita ei ehditty saattaa
valmiiksi vuoden 2017 aikana,tehdään talousarviomuutos vuodelle 2018.
Valtuusto päätti 30.5.2018, että:
• Tehdään uusi 500.000 euron investointivaraus koskien Lärknäs/Annahemmet
• Aiemmin Bukettenia ja Maalahden-Korsnäsin terveyskeskusta ( 2016-2017) varten tehtyjä investointivarauksia puretaan 400.000 ja 600.000 euroa,
tehdään vastaava yhteensä 1.000.000 euron poistoero
• Kunnan ulkoinen ylijäämä, 342.555,12 euroa, siirretään tasoitetun ylijäämän tilille.
Valtuusto hyväksyi 30.5.2018 vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Vapautus
luottamustehtävistä
Nina Kronholm on pyytänyt vapautusta kaikista
luottamustehtävistään Korsnäsin kunnassa.
Nina Kronholm on valtuuston varsinainen jäsen
(RKP), varajäsen tilintarkastuslautakunnassa,
varajäsen sivistyslautakunnassa sekä varsinainen
jäsen kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaostossa.

Valtuusto myönsi 30.5.2018 Nina Kronholmille
vapautuksen kaikista luottamustehtävistään anomuksen
mukaisesti. Ensimmäinen varajäsen, Kim Sebbas, tulee
valtuuston varsinaiseksi jäseneksi.
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Nuorisoneuvosto
Amalia Kulp, Nina Kronholm, Lena Kronholm
ja Sanida Bosnjakovic ovat pyytäneet vapautusta
tehtävistään nuorineuvostossa.

Korsnäsin nuorisoneuvosto piti kokouksen 25.4.2018
ja ehdottaa, että kunnanhallitus voisi harkita nuorempien
jäsenten valitsemista, esim. 16 ikävuodesta lähtien. Valitsemalla mukaan muutamia nuorempia jäseniä saadaan
laajempi tietämys nuorisoa koskevista asioista ja työhön
parempaa jatkuvuutta. 18 vuotta täyttäneet nuoret muuttavat usein kunnasta pois opintoihin tai työhön toisella
paikkakunnalla.
Kunnanhallitus myönsi 14.5.2018 Amalia Kulpille,
Nina Kronholmille, Lena Kronholmille ja Sanida Bosnjakovicille vapautuksen tehtävistään nuorisoneuvostossa.
Uusien jäsenten vaali palautettiin lausunnolle.

Stipendien jako
Kunnanhallitus myönsi 16.4.2018 kokouksessaan 36
hakijalle 350 euron stipendin/opiskelija kevätlukukaudelle 2018 Silverbergin stipendirahastosta.
Yhteensä 37 hakijaa oli jättänyt stipendianomuksen
kevätlukukaudelle. Yksi hakeneista opiskelijoista ei
täyttänyt stipendin saannin ehtoja.
Seuraavat opiskelijat saivat stipendin: Backgren Julia,
Bosnjakovic Nedim, Bosnjakovic Samira, Bäckman
Elias, Bäckman Hanna, Bäckman Rickard, Grahn Viljam,
Granholm Linnéa, Haga Kim, Häggdahl Emma, Häggdahl Lina, Häggdahl Simon, Häggqvist Nico, Höglund
Angelica, Kronholm Lena, Kuusk Kaspar, Kuusk Silvester, Lindholm Jesper, Lågas Jolly, Mattans Karolina,
Mattlar Janice, Nilsson Jakob, Nordlund Björn, Nyberg
Ida, Nystrand Nathalie, Nyström Alexander, Oo Meh,
Sandholm Simon, Svartgrund Rickard, Törnroos Christoffer, Westerlund Emma, Åbacka Felicia, Åkersten
Amanda, Österberg Robin, Östling Jasmine ja Östman
Lovisa.

Jako Korsnäsin kunnan stipendirahastosta
Kunnanhallitus myönsi kaikille kahdeksalle
hakijalle 105 euron stipendin kevätlukukaudelle
2018 Korsnäsin kunnan stipendirahastosta.

Bergman Christoffer (Arcada), Höglund Robin (Högskolan på Åland), Kulp Evelina (Soc- och kom-högskolan
i Helsingfors) Långström Jenny (Svenska Handelshögskolan), Matkoski Emelie (Svenska Handelshögskolan), Nedergård Benjamin (Aalto yliopisto), Nilsson
Sara (Svenska Handelshögskolan) ja Westerdahl Janina
(Svenska Handelshögskolan).

Avustushakemus
IF Fyren suunnittelee hankkia lisää päällysasuja, jakun ja housuja, hiihtäjilleen ja yleisurheilijoilleen. Yhdistys arvioi tilaavansa
kolmisenkymmentä ympärivuotista asua.

Kunnanhallitus päätti 16.4.2018 osallistua asujen
sponsorointiin 250 eurolla. Kunnan vaakuna sekä teksti
“Korsnäs kommun” painetaan ylös jakun vasemmalle
puolelle.

Lupa käyttää kunnan vaakunaa pelipaidoissa.
Kraiwit Östman on jättänyt avustusanomuksen koskien 10-20 pelipaidan painamista. Samalla hän toivoo saavansa kunnalta luvan käyttää
kunnan vaakunan kuvaa pelipaidoissa.

Paitoja käyttävät ensisijaisesti lentopalloilijat turnauksissaan, mutta niitä voidaan myös haluttaessa käyttää
muuhun sisäurheiluun.
Kunnanhallitus myönsi 16.4.2018 Kraiwit Östmanille
luvan käyttää kunnan vaakunaa näiden paitojen painatuksessa. Hallitus myönsi myös paitoja varten 100 euron
sponsoriavustuksen.

Lukutabletit kunnan kouluihin
Sivistyslautakunta puolsi lukutablettien/iPadsien ostamista kunnan kolmeen kouluun ja anoo
kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa. Kustannukset ovat 24.000 euroa neljältä vuodelta ja niin
ollen 6.000 euroa/vuosi. Tabletit hankitaan leasingillä .

Valtuusto myönsi 6.000 euron lisämäärähan 30.5.2018
vuoden 2018 talousarvioon lukutablettien hankkimista
varten sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
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Uudeksi varajäseneksi tilintarkastuslautakunnassa
valittiin Anneli Helenelund. Uudeksi varajäseniksi sivistyslautakunnassa valittiin Johanna Juthborg. Uudeksi
jäseneksi sekä varapuheenjohtajaksi kirjasto-, kulttuurija vapaa-aikajaostossa valittiin Sofia Mitts-Björkblom ja
hänen varajäseneksi Amnda Åkersten.
Sanida Bosnjakovic on pyytänyt vapautusta Korsnäsin
kunnan kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston varsinaisen jäsenen luottamustehtävästään .
Valtuusto myönsi 30.5.2018 Sanida Bosnjakovicille
vapautuksen luottamustehtävästään.
Uudeksi jäseneksi valittiin Tommy Vesterback ja hänen
varajäseneksi Anna Granås.
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Korsnäsin keskusurheilukentän kunnostus
Tekninen lautakunta on antanut Rambollin
laadittavaksi suunnitelmat ja urakointiasiakirjat keskusurheilukentän kunnostusta varten. Työ
suunnitellaan suoritettavaksi viikkojen 20 ja 32
välillä kuluvana vuonna.

Kunnostukseen sisältyy:
• Juoksuradan päällyste (kimmoisaa jokasään päällystettä) uusitaan. Olemassa oleva hiilimurska
poistetaan ja kimmoisalle joka sään päällysteelle rakennetaan piirustusten mukainen perusta.
Juoksuradan merkinnät maalataan ja juoksurata
reunustetaan matalilla betonisilla reunuskivillä tai
vedenpoistokanavalla.
• Juoksuradan vesieste kunnostetaan pienillä toimenpiteillä.
• Jalkapallokentän ruohomatto on hyvässä kunnossa
ja säilytetään. Ruohomaton reunat muokataan ja
rajataan rakennettaessa uutta vedenpoistokanavaa
juoksuradan sisäreunalle.
• Pohjoispää (pohjoinen puoliympyrä): moukari- ja
kiekkoringin sekä keihään vauhdinottoradan päällysrakenne uusitaan kokonaan uudella materiaalilla.
• Kuulantyöntöpaikan pinta kuoritaan pois ja päällystetään juoksuradan vanhalla hiilimurskeella. Kuularinki uusitaan.
• Eteläpää (eteläinen puoliympyrä):seiväs- ja korkeushyppyalue, nykyinen päällysrakenne ja asvaltti
säilytetään ja kimmoisa joka sään päällyste uusitaan.
• Putuushyppy- ja kolmiloikka-alue:piirustusten
mukainen uusi joka sään päällyste ja perustus.
Alastuloalueet ja ponnahduslankut uusitaan ja suurennetaan jonkin verran. Olemassa oleva päällysrakenne säilytetään.
• Urheilukentän ympärille rakennetaan aita. Aita
varustetaan kahdella läpikulkuportilla, kahdella
liukuportilla ja leveämmällä huolto-portilla huoltorakennuksen läheisyyteen.
• Olemassa oleva salaojitus säilytetään ja uudet vedenpoistokanavat liitetään olemassa oleviin salaojakaivoihin piirustusten mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyi piirustukset ja asiakirjat hallituksen kokouksessa 16.4.2018.

Urakoitsijan valinta
Tarjouspyyntö keskusurheilukentän kunnostamisesta
lähetettiin maanrakennusurakoitsijoille ja ilmoitettiin
Hilmassa. Määräaikaan mennessä tuli 4 tarjousta. Kaikki
tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kriteerit.
Rakennustoimikunta piti kokouksen 8.5.2018 ja käsitteli saapuneet tarjoukset. Tarjoushinta annettiin kokonaishintana ilman portteja ja veräjiä, ja erillinen hinta
porteista ja veräjistä. Koska kaikki tarjoukset portteineen
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ja veräjineen ylittävät investointitalousarvion määrärahan, tarvitaan lisämääräraha. Vuoden investointitalousarviossa on 328.000 euroa projektia varten, josta jäljellä
on 321,688 euroa. Jotta projekti päästäisiin aloittamaan
alkuperäisessä aikataulussa, voitaisiin projekti aloittaa
ilman portteja ja veräjiä, kunnes tarkoitukseen on myönnetty mahdollinen lisämääräraha.
Tekninen lautakunta ehdotti 8.5.2018 kunnanhallitukselle, että KRK Infrasystems Ab valitaan urakoitsijaksi
keskusurheilukentän kunnostukseen. Tarjouksen tekijä
antoi alhaisimman hinnan pohjalta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Jotta projekti voitaisiin
aloittaa määrättyyn aikaan mennessä, portteja ja veräjiä
ei oteta urakkaan mukaan ennen kuin mahdollinen
lisämääräraha on myönnetty.
Kunnanhallitus päätti 14.5.2018 valita KRK Infrasystems Ab:n keskusurheilukentän kunnostuksen urakoitsijaksi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lisämääräraha
Jotta projekti voitaisiin toteuttaa kokonaisuudessaan,
porttien ja veräjien kera, tarvitaan 42.000 euron (alv 0 %)
lisämääräraha. 8.5.2018 tekninen lautakunta anoi 42.000
euron lisämäärärahaa keskusurheilukentälle puistoja ja
portteja varten.
30.5.2018 valtuusto myönsi 42.000 euron lisämäärärahan keskusurheilukentän kunnostukseen teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Tietoturvasuunnitelma
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus
astui voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25. toukokuuta 2018 alkaen.
Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen
käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Asetuksen tarkoituksena on turvata yksilön oikeus henkilötietojensa suojaan ja siten heidän oikeutensa yksityiselämän suojaan myös digitaalisena aikana.
Tobias Andtfolk on tarkistanut ja koonnut tietoturvasuunnitelman Korsnäsin kunnalle. Tietoturvasuunnitelma on samalla toimintayksiköiden käsikirja ja tukee
henkilökuntaa tietosuojan käsittelyssä kunnassa. Voimme
sitten organisaatiossamme rakentaa tietoturvasuuunnitelman pohjalta rutiineitamme niin, että ne noudattavat laadittua suunnitelmaa.
Tietoturvasuunnitelman keskeiset lähtökohdat ovat riskien minimointi ja yksityisyyden suojaaminen kaikissa
olosuhteissa. Tietoturva ja sen keskeiset periaatteet suojaavat tiedon asiattomalta käytöltä ja minimoivat tietojärjestelmän mahdollisten häiriöiden riskejä. Käsikirja antaa
myös suuntaviivoja, kuinka varustusta ja ohjelmistoja ja
käyttöoikeuksia käsitellään.
Valtuusto hyväksyi tietoturvasuunnitelman 30.5.2018
ja se otettiin käyttöön 1.6.2018.
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Folkhälsan-yhdistys Korsnäsissa lahjoitti rahaa
tarkoituksenaan antaa vähän virkistystä ja iloa vanhusten elämään Bukettenissa. Kolmena päivänä järjestettiin Voi-hyvin-iltapäivä, jolloin Bukettenissa
järjestettiin kylpylähoitoja, vanhusten toiveiden
pohjalta.
Henkilökunta antoi vanhuksille mm käsihierontaa,
leikkasi ja lakkasi kynnet, pesi hiukset rentouttavan päähieronnan kera, kiersivät hiukset rullille ja kampasivat ja
tarjosivat puhdistavaa ja virkistävää kasvohoitoa. Halutessaan sai myös meikkauksen. Käsittelyjen lomassa
tarjottiin vitamiinipitoisia juomia ja pirtelöitä keksin,
juuston, hedelmien ja kahvin kera. Miespuolisilla osanottajilla oli oma päivänsä, jolloin he saivat manikyyrin
ja fyysistä harjoitusta ennen ruoan nauttimista. Hohdokkuutta aivan tavalliseen arkipäivään, mitä arvostettiin
suuresti. Kiitos lahjoitusvarojen!
Lauantaina 24. toukokuuta järjestettiin Annakodissa
(Annahemmet) kevättanssit, jonne kutsuttiin Lärknäsin
ja Bukettenin asiakkaat sekä vanhusten omaiset. Tomas
Fant vastasi musiikista ja laulusta yhdessä vierailevan
esiintyjän, Amanda Byskatan, kanssa. Tanssin pyörteiden
lomassa voi laulaa mukana tai nauttia virkistävää mehua.
Tauolla kaikille tarjottiin kahvia, punaista limonadia ja
sokerimunkkeja.

Omaistapaaminen
Toukokuun viimeisenä keskiviikkona pidettiin
omaishoitajille ja hoidettaville kevään viimeinen tapaaminen. Iltapäivä aloitettiin syömällä soppaa ja leipää,
jonka jälkeen Benita Yrjans ja Carl-Erik Herrmans viihdyttivät laululla ja kutsuivat yhteislauluun. Muutaman
parin nähtiin myös pyörivän tanssilattialla!

Lahjoitus
Punaisen ristin Korsnäsin paikallisosasto on lahjoittanut suuren TV:n, joka on ripustettuna Bukettenin kokoontumihuoneen seinälle. Vanhukset arvostavat sitä, että
voivat isolta kuvanäytöltä nähdä TV-lähetyksenä kuninkaallisia häitä, urheilutapahtumia tai elokuvia. Kiitos lahjoituksesta!

Parikurssi omaishoitajille
Omaishoitajien parikurssi järjestetään Härmän kuntoutuksessa (Härmä Rehab) kolmessa jaksossa, alkaen
23-27. heinäkuuta 2018. Kurssille voi hakea (kesäkuun
loppuun mennessä) henkilö, joka auttaa toista aikuista
päivittäin, enemmän kuin puhelinkeskustelulla. Lähihoidosta kunnan kanssa tehtyä sopimusta ei vaadita,
mutta vaaditaan selostus siitä, miten paljon apua arjessa
tarvitaan, mistä kunnan vanhustenhuollon ohjaaja tekee
yhteenvedon kotikäynnin jälkeen. Tämä kuvaus liitetään
hakemukseen, samaten kuin B-lääkärintodistus. Kurssi
on osanottajaparille ilmainen. Kela osallistuu matkakustannuksiin ja hakijana on omaishoitaja. Hoidettavan on

pystyttävä osallistumaan ryhmäkuntoutukseen, jotta hän
voisi olla hakijan mukana, mutta voi käyttää apuvälineitä,
kuten esimerkiksi pyörätuolia tai rullaattoria.

Vaasanseudun
ajoharjoittelurata
Rakennusmestari Susanna Råholm on edustanut Korsnäsin kuntaa Vaasanseudun ajoharjoitteluratasäätiössä. Työmäärän vuoksi hän nyt
haluaa hallituksen nimeävän jonkun muun edustajaksi säätiöön.

Kunnanhallitus valitsi 16.4.2018 Roger Lindholmin
edustajaksi ja Mona Gullblomin hänen varaedustajakseen
Vaasanseudun ajoharjoitteluratasäätiöön hallituksen toimikaudelle 2017-2019.

Yksityisteiden ylläpitoavustukset 2018
Kunnanvaltuusto päätti 2.5.1996 yksityisteiden
ylläpitoavustusten perusteista, joita täydennettiin
kunnanhallituksen päätöksellä 13.3.2008.

Ylläpitoavustukseen oikeutettuja yksityisteitä on 34
kpl, 44,1 km:n pituudelta. 32 tiekuntaa on jättänyt   tilityksen vuodelta 2017 ja saa ylläpitoavustusta vuodelle
2018.Avustusten yhteissumma on 21.431,89 euroa.
Vuoden 2018 talousarviossa on yksityisteiden toiminta-avustuksiin 26.000 € suuruinen määräraha.
Tekninen lautakunta hyväksyi 8.5.2018 ylläpitoavustusten jaon vuodelle 2018.

Musiikkijuhlien
konsertti Korsnäsissa
Korsnäsin kunta on ollut yhteydessä Mustasaaren musiikkijuhlien toiminnanjohtajaan voidakseen saada, mikäli mahdollista, alueellisen
konsertin Korsnäsiin kesällä 2018

Kun kirkon kunnostuksen on arvioitu valmistuvan
kesäksi, niin korkealaatuinen konsertti sopii aivan erinomaisesti ja järjestäjien puolelta on myös suhtauduttu
erittäin myötämielisesti.
Torstaiksi 26. heinäkuuta 2018 on suunniteltu Musiikkijuhlien ohjelmaan korkealaatuinen konsertti, jossa
Grammispalkittu Lena Willemark esiintyy viululla ja laululla sekä Cecilia Zilliacus viululla.
Musiikkijuhlat järjestää bussikuljetuksen Vaasasta
Korsnäsiin ja ajatuksena on, että konserttiin voitaisiin
yhdistää kiertoajelu ja kahvit pappilan museolla (Prästgårdsmuséet) ennen konserttia.
16.4.2018 kunnanhallitus hyväksyi Korsnäsin kirkossa, kesällä 2018, pidettävästä konserttitapahtumasta
solmitun sopimuksen.
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Aukioloajat Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksessa kesällä 2018
Lääkärin vastaanotto

Maalahti
Korsnäs

Normaali toiminta klo 8–16
Supistettu toiminta

Lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvola

Maalahti
Korsnäs

Supistettu toiminta
Supistettu toiminta

Sairaanhoitajan vastaanotto
terveyskeskuksessa

Normaali toiminta
”Luukku” (hoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta) suljettu 1.7.–31.7.
Luukku suljetaan kokonaan 31.7. Sairaanhoitajan vastaanotto
1.8. alkaen vain ajanvarauksella.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Bergö
Korsnäs

Seniorivastaanotto

Övermalax, Yttermalax, Petolahti ja Korsnäs suljettu 9.7.–5.8.
Bergö Ainoastaan maanantaisin 25.6.–29.7.

Seniorineuvola

Maalahti suljettu 8.6. ja 13.7.–5.8.
Korsnäs suljettu 9.7.–5.8.

Röntgen

Suljettu 6.8.–27.8.

Laboratorio

Maalahti
Korsnäs

Vain maanantaisin 25.6.–29.7.
Normaali toiminta

Normaali toiminta. Yksi henkilö töissä
Perjantaisin 2.7.–27.7. (Spirometriaa ei perjantaisin)
Suljettu 2.7.–27.7.

Diabetesvastaanotto

Suljettu 9.7.–12.8.

Työterveyshuolto

Suljettu 5.6.–8.6., 23.7.–29.7., 30.7.–5.8.

Fysioterapia

Suljettu 16.7.–29.7.

Hammaslääkärin vastaanotto

Maalahti
Korsnäs

Normaali toiminta
Suljettu 25.6.–3.9. Ajanvaraus ja suuhygienistin
vastaanotto suljettu 25.6.–29.6. ja 16.7.–12.8.
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