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Celebert besök i Taklax
Den mest kände finlandssvensken i Sverige - Mark Levengood gjorde ett bejublat besök i Taklax under sin senaste Finlandsturné.
Det är inte varje dag Korsnäsborna blir underhållna av en riktig
kändis. Och får man tro Mark, kommer han gärna igen till den gemytliga lokalen och den välkomnande publiken.
Läs mer på sidan 11.
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Företagandets
år 2019

God fortsättning åt er alla på det nya
året. Ett år som kommunfullmäktige i
Korsnäs har som temaår under devisen
”Företagsamhetens år”.

Rent konkret syns kanske inte så mycket i den lokala
dagliga verksamheten ännu, men målsättningen är att vi
ska kunna bistå våra företagare med bättre verksamhetsförutsättningar och lyfta företagandet som näringsgren
under vårt temaår. Grundförutsättningen för att vi ska
lyckas med det är att vi har ett samarbete med våra företagare.
Åtgärderna för året har vi försökt att strukturera upp i
olika åtgärdshelheter som i sin tur baserar sig på de förslag och synpunkter som sammanställdes vid den gemensamma företagarträffen i maj 2018.
De fyra olika temaområdena planeras bli: Kommunikationerna i skick, Möjligheternas Korsnäs-projekt, Visit
Korsnäs och Företagarmässa i Korsnäs.
Det första temaområdet med kommunikationer i skick
handlar naturligtvis om att vi satsar en större summa på
den statliga Strandvägen. Om blott vi kunde få vägverket
med på noterna så gör vi tillsammans en ny fin beläggning på sträckan Molpe-Korsnäs denna sommar. Men det
är inte bara Strandvägen. En annan del syns i ett upprop i
denna tidning om att vi vill få in uppgifter på olika företag i Korsnäs och vad de sysslar med. Tanken är att vi
sammanställer uppgifterna till en liten lokal företagskatalog som utkommer i vårens nummer den 3.5.2019. Den
hoppas vi kommer till användning i alla stugor i Korsnäs
sedan när vi funderar på att starta upp något nytt projekt
och behöver hjälp!
Det andra temaområdet är ett konkret projekt som vi
sökt EU-finansiering från Aktion Österbotten. Dessvärre
verkar beslutsprocessen där att dra ut på tiden. Inom
ramen för projektet ska företagsamheten utvecklas i kommunen med de lediga utrymmena på f.d. Kurscentralen
som central för olika former av försöksverksamhet. Det
kan vara att skapa färdiga nyckel-i-hand företag, ungt
företagande, samarbete och mentorskap mm.
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Visit Korsnäs handlar om besöksverksamheten och att
försöka sammanställa och uppdatera olika uppgifter på
vad man kan äta, var man kan sova och vad man kan göra
i Korsnäs. Kanske just ditt smultronställe kan passa också
åt andra? Här kommer det att bli viktigt att vi får input
både från föreningar och företag om olika roliga saker
som man kan göra i kommunen om man får besök som
inte bara vill sitta hemma eller på stugan och dricka kaffe.
Det sista temaområdet är väl det som vi funderat minst
kring ännu. Men inspirerad av Vörå näringslivsråds seminarium den 10 januari detta år så tänker vi att vi kunde
ha en Företagarmässa i början av hösten 2019. Där kan
olika projekt och företag visa upp sig och gärna ser jag
också att vi har de ungas företag från våra skolor med på
ett hörn. Näringslivsseminariet i Vörå var en tillställning
med verkligt högklassiga föreläsare från när och fjärran.
Jag måste också lyfta fram Dermoshops VD Suvi Markko
som var helt lysande i sin föreläsning kring temat ”Idéerna är globala - människorna lokala”. Det var en fröjd att
få sitta i publiken och ta del av hennes tankar och resonemang och jag hoppas att vi kan boka in henne till en egen
tillställning också.
Nu har ni fått en liten förhandstitt på vad vi tänker oss
att Företagsamhetens år ska innehålla rent konkret. Formellt ska tankarna ännu godkännas av kommunstyrelsen
och sedan börjar vi jobba. Vi har alla förutsättningar att
lyckas och som nära samarbetspart kommer naturligtvis
Korsnäs företagare r.f att fungera.
Vi ser fram emot ett livligt företagsamhetsår 2019 och
alla andra år efter det också!

Christina Båssar, kommundirektör
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Kommunstyrelsen

FEBRUARI
Måndag 11.2.2019 kl. 19.30
MARS
Måndag 18.3.2019 kl. 19.30
MAJ
Måndag 27.5.2019 kl. 19.30
(Bokslutet)

FEBRUARI
Måndag 18.2.2019 kl. 18.30
MARS
Måndag 25/3 / Torsdag 28.3.2019 kl. 18.30
(Bokslutsmöte)
APRIL
Måndag 15.4.2019 kl. 18.30
MAJ
Måndag 13.5.2019 kl. 18.30
JUNI
Måndag 10.6.2019 kl. 18.30

Ny distribution
Från och med i år kommer vi att
anita ett nytt företag för distributionen av KorsnäsNytt - PPP
Finland Ab - som också sköter
morgonutdelningen av dagstidningarna i kommunen.
Vänligen meddela kommunkansliet om ni inte får någon tidning
på det uppgivna datumet
tel: 06-3479 111
e-post: info@korsnas.fi

VARGVINTER
DET HÄR GICK
TRÖGT...

HAN VERKAR
SEG...

FARBRORN.COM CHARLES SÖDERMAN
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Roger Bergström.
Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Helena HöglundRusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: Kenth
Nedergård
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik

Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2019 (+ moms 24%)

Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 8 gånger 2019 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 1-2019 utkommer 15.2.2019, manusstopp 1.2.2019
Nr 2-2019 utkommer 29.3.2019, manusstopp 15.3.2019
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Svartvitt

Färg

1/1-sida
(h*b) 269 mm x 182 mm

115

145

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

80

105

¼ sida
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

60

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

40

50

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.
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Lärknäs/Annahemmet

Kommunstyrelsen i Korsnäs
tillsatte 8.5.2017 en renoveringskommitté som fick i uppdrag att
utreda alternativ till åtgärder
av inomhusluftsproblemen vid
Lärknäs-Annahemmet. Renoveringskommittén har kontinuerligt hållit möten efter att den
tillsatts. Under utredningsprocessen har konsult- och experttjänster köpts av företag som är
specialiserade på inomhusluftsproblem.
Olika åtgärdsmetoder har utretts
samt uppskattade kostnader. Renoveringskommittén konstaterade att den
mest ändamålsenliga åtgärden är rivning och nybyggnation.
Därefter har olika förslag till placeringar av Lärknäs och Annahemmet och kostnadsförslag uppgjorts.
Beslutet är att Lärknäs fortsätter på
nuvarande plats.
Målsättningen är att A, C och D-delarna rivs och ersätts med en nybyggnad, vilken byggs ihop med B och
E-delarna som renoveras/ombyggs.
E och B-delarna är likvärdiga med en
nybyggnation efter att en renovering
utförts. Alternativet är också det mest
ekonomiskt försvarbara alternativet.
Den totala kostnaden för projektet
är beräknad till 5,55 miljoner euro,
varav 2,19 miljoner euro har beräknats som ARA-bidrag. Kostnaderna
är uppdelade på åren 2019-2021.
Planen är att den nya byggnaden
uppförs på samma tomt men på en ny
plats. Den nya byggnaden byggs ihop
med de befintliga B- och E-delarna.
A-, C- och D-delarna rivs efter att den
nya byggnaden står klar. Detta möjliggör att verksamheten kan fortgå
i den befintliga byggnaden tills den
nya är inflyttningsklar, d.v.s. ingen
evakuering krävs.
För att verksamheten ska kunna
fortgå i den befintliga byggnaden
under projekttiden utförs tillfälliga och kortsiktiga lösningar för att
förbättra inomhusluftens kvalitet.
Dessutom anskaffas fler luftreningsapparater.
Fullmäktige beslutade 11.2.2019

att man går in för investeringsalternativet med att A, C och D delarna
av Lärknäs rivs och ersätts med en
nybyggnad som i sin tur byggs ihop
med B och E delarna som då ska
byggas om och renoveras.
Preliminär budget för projektet är
ca 5,5 miljoner euro varav kommunen ämnar söka om ARA bidrag om
ca 2,2 miljoner. Nettoinvesteringen
blir då ca 3,3 miljoner euro och till
denna kostnad kommer även de bokföringsmässiga kostnaderna av til�läggsavskrivningarna för de ytor som
ska rivas.

Planeringskommitté
För det fortsatta arbetet utsåg
kommunstyrelsen 21.1.2019 en
planeringskommitté.
Planeringskommitténs medlemmar består av
Håkan Wester, Sven-Erik Bernas,
Carina Westberg, Johanna Juthborg,
Ann-Louise Gädda, Håkan Häggblom, Susanna Råholm, Ulf Granås,
Ronny Stenbäck, Roland Westerback
och Christina Båssar. Under planeringens gång kommer äldre- och handikapprådets synpunkter begäras in.

N
En ny ersättande byggnad byggs ihop med de blå delarna (B, E), varefter de röda delarna (A, C, D) av Lärknäs/Annahemmet rivs.
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Kommundirektör Christina
Båssar är årets YES Agent – en
utvecklare av företagsamhetsfostran i Österbotten.

YES-nätverkets erkännande, YES
Agent – en utvecklare av företagsamhetsfostran, beviljas aktörer som
aktivt deltar i arbetet med att utveckla
företagsamhetsfostran, skapar nya
nätverk och bygger upp samarbetet
mellan skolan och näringslivet.
– I Finland görs ett banbrytande
arbete i utvecklingen av företagsamhetsfostran. Driftiga lärare har
en central roll i skolans och undervisningens förnyelseprocess, men
i det arbetet välkomnar lärarna stöd
från externa aktörer. För att förverkliga företagsamhetsfostran i skolorna
behövs både internt och externt samarbete. Därför premierar YES-nätverket årligen personer, arbetsteam eller
organisationer som genom sitt arbete
främjar utvecklingen av en företagsam verksamhetskultur i våra skolor
säger Inger Aaltonen, YES Österbottens regionchef.

Samarbete mellan kommunen,
skolorna och näringslivet
Under det gångna året har samarbetet med näringslivet och kommunerna haft en central roll i YES
Österbottens verksamhet och arbete
med att förverkliga företagsamhetsfostran i regionens skolor.
– Christina Båssar har under det
senaste året aktivt jobbat med att öka
samarbetet mellan kommunen, skolorna och näringslivet i Korsnäs. Tillsammans med rektorerna i Korsnäs
kommun har Båssar varit ett stort stöd
i utvecklandet av fostran till företagsamhet i kommunens skolor under
läsåret 2018-2019. Båssar har även
aktivt deltagit i att bygga upp samarbetet mellan kommunens skolor och
företag. Hon är en möjliggörare som
personligen deltar i utvecklingsarbetet och hennes engagemang är ett
stort stöd i det arbete som görs för att
fostran till företagsamhet förverkligas i skolan säger Aaltonen.

Kommundirektör Christina Båssar och YES Österbottens regionchef
Inger Aaltonen.

I samband med Nationella YES
rf:s höstmöte den 13 december 2018
i Helsingfors beviljades erkännandet YES Agent – en utvecklare av
företagsamhetsfostran till 17 aktörer

runtom i Finland. Christina Båssar
fick sitt diplom under Våga vara företagsam – semifinalen i Vasa den 7
februari 2019.

YES – Passion för företagsamhetsfostran!
YES är ett sakkunnignätverk inom företagsamhetsfostran som stöder
lärare i deras arbete med att stärka barn och ungas arbetslivsfärdigheter. Till YES´ tjänster hör lärarfortbildningar, utveckling av företagsamhetsfostran både regionalt och nationellt, samarbete mellan skolan och
näringslivet samt Ung Företagsamhet rf:s regiontjänster. YES bygger en
framtid där alla barn och ungdomar får ta del av företagsamhetsfostran
oberoende av skolstadium och boningsort och att varje lärare har
beredskap att förverkliga fostran till entreprenörskap i sitt arbete. YES
har verksamhet i hela landet genom 14 regionkontor som koordineras
av Nationella YES rf., vars medlemmar är Företagarna i Finland, Ekonomiska informationsbyrån, Ung Företagsamhet rf., 4H, Finlands Näringsliv EK, OAJ, Familjeföretagarnas förbund och MTK.
5

YES ÖSterbotten informerar

Christina Båssar är årets YES Agent

Lärare inom småbarnspedagogik

Undervisningstimmar 2019-2020
De tre skolorna i Korsnäs
kommer nästa läsår att ha fler
elever än innevarande läsår.
Bildningsnämnden
beslutade
därför 29.1.2019 att utöka antalet undervisningstimmar.
Kyrkby skola får enligt prognosen
64 elever i årskurs 1–6 och fyra förskoleelever nästa läsår. Detta läsår år
går 59 elever i skolan och 12 elever
i förskolan. Timantalet ökar från 152
timmar till 158.
Molpe skola får 43 elever i årskurs
1-6 och fyra förskoleelever nästa
läsår. Detta läsår år går 40 elever i
skolan och 6 elever i förskolan. Skolans timantal minskar från 118 till
113.
Taklax skola får enligt prognosen
33 elever i årskurs 1–6 och tre förskoleelever nästa läsår. Detta läsår
har skolan 31 elever i årskurs 1-6 och
fyra elever i förskolan. I Taklax ökar
Skola
Kyrkby skola
Molpe skola
Taklax skola
Sammanlagt:

Elever
åk 1-6
64
43
33
140 elever

timantalet från 96,5 till 97 timmar.
Antalet timmar för specialundervisning blir detsamma som innevarande läsår, 48 timmar.
Det kan noteras att mer än en tredjedel av eleverna i Kyrkby skola har
ett annat modersmål än svenska.
Totalt är det 23 av 64 elever i Korsnäs
kyrkoby skola, som har ett annat
modersmål än svenska. Från och med
hösten kommer Korsnäs att starta
undervisning i islam i åtminstone en
skola, vilket också kräver mera timresurser. Korsnäs kyrkoby skola har
ytterligare äskat om sex veckotimmar
för svenska för invandrare som återvänt till kommunen.
Eleverna i förskolan minskar till
nästa läsår – 11 elever totalt jämfört
med 22 idag - men bildningsnämnden
vill bibehålla förskoleundervisningen
på alla tre skolor. Följande läsår visar
prognoserna att antalet återigen stiger
till hela 34 stycken.

Försk. elever
4
4
3
11 elever

Timantal
(åk 1-6 + försk + övr)
140 h + 10 h + 8 h
95 h + 10 h + 8 h
81 h + 10 h + 6 h
316 h + 30 h + 22 h

Skolornas timantal under nästa läsår 2019-2020.
Prognos åk 1-6 antal elever per skola

Lärare inom småbarnspedagogik
En befattning på 50 % av heltid som
lärare inom småbarnspedagogiken i
Korsnäs fr.o.m. 01.3.2019 har varit
ledigförklarad. Befattningen fick 3
sökande och intervjuer har hållits.
Bildningsnämnden valde 29.1.2019
Annika Bäck till befattningen som
lärare inom småbarnspedagogiken på
50 % av heltid från 1.3.2019 tillsvidare.

Kortare anställningar
Genom tjänstemannabeslut har
följande anställningar gjorts. Ninni
Forsbäck har anställts som förskollärare för vårterminen till Kby skola.
Lina Häggdahl har anställts som vikarierande lärare till Molpe skola under
vårterminen. Camilla Lagerström har
valts till lärare inom småbarnspedagogiken på 60 % av heltid för tiden
11.02- 31.12.2019.

Klasslärare Elisabeth Konn-Åbacka
vid Korsnäs kyrkoby skola har anhållit om uppsägning på grund av pensionering från och med 1.8.2019.
Bildningsnämnden godkände hennes
anhållan 29.1.2019.
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En heltidsbefattning som lärare
inom
småbarnspedagogiken
i
Korsnäs fr.o.m. 1.3.2019 har varit
ledigförklarad. Befattningen fick 6
sökande och intervjuer har hållits.
Bildningsnämnden valde 29.1.2019
Cecilia Backgren till lärare inom
småbarnspedagogiken på heltid från
1.3.2019 tillsvidare.
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Prognos över skolelever i Korsnäs åren 2018-2026.
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SMÅBARNSPEDAGOGISK
VERKSAMHET, EFTIS OCH
MORRIS I KORSNÄS KOMMUN

På höstterminen 2018 gjordes en utvärdering
av den småbarnspedagogiska verksamheten
i Korsnäs kommun. Här följer en kort sammanfattning av vårdnadshavarnas och barnens
enkäter angående den småbarnspedagogiska
verksamheten på kommunens daghem hösten
2018.

för verksamhetsåret 2019-2020
( 1.8.2019-31.7.2020)

Enligt vårdnadshavarna som svarat på enkäten:

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds på:
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar, Lillkotten 1-3 åringar och Siili-Kotten 1-5 åringar
(tvåspråkig personal)
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan
1-3 åringar
Harrström daghem: 3-5 åringar, 1-3 åringar
		
Nya platser inom småbarnspedagogiken
kan sökas fortgående. Gör ansökan minst 4
månader på förhand!
Barn som redan har plats inom den
småbarnspedagogiska verksamheten anmäler
om fortsättning på blankett som sänds hem
via daghemmet.
Småbarnspedagogisk verksamhet för förskolebarn före och efter förskolan och
morgon- och eftermiddagsverksamhet för
skolbarn i åk.1-2 ordnas på eftis i Korsnäs,
Harrström och Molpe (för tiden 13.8.201929.5.2020).

- är det viktigaste att barnen är trygga och trivs på daghemmet, att kompisrelationerna fungerar och att barnen får lära sig
nya saker
- är gården, skogen, gymnastiksalen, böcker, musik och
pyssel de bästa lärmiljöerna i den småbarnspedagogiska verksamheten
- vill man vara delaktig i den småbarnspedagogiska verksamheten bl.a. genom daglig kontakt, infobrev, seesaw (pedagogisk app där man följer barnets vardag på dagis) och genom
att delta i evenemang som daghemmet ordnar
- är frågor gällande det mobbningsförebyggande arbetet på
daghemmet viktiga. Vårdnadshavarna vill att barnet får förståelse för att alla är olika men lika mycket värda. Det är viktigt
för vårdnadshavarna att få information om det förekommer
mobbning för att de hemma ska kunna stöda och diskutera med
barnet.
- anses kvaliteten på småbarnspedagogiken vara hög eller
god av de flesta

Nöjda med verksamheten
Avslutningsvis är vårdnadshavarna nöjda med pedagogernas
bemötande. Några önskemål angående den pedagogiska verksamheten som framkommer är mer inslag av finska, skogsverksamhet och temadagar om t.ex. miljöfrågor.
Barn som deltar i den småbarnspedagogiska verksamheten
fick också svara på en enkät. Leken och kamraterna var centrala för alla barn.
Enligt Grunderna för planen för småbarnspedagogik och
Korsnäs kommuns lokala plan ”är lek, språk, utevistelse och
rörelse centrala då dessa gynnar och stimulerar lärandet. Lek
är ett naturligt sätt för barns lärande. I leken bearbetar och processar barnet händelser i vardagen.” På våra daghem värdesätts
leken och kommer fortsättningsvis att få vara ett viktigt arbetssätt i verksamheten.

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett, som finns på kommunens hemsida under småbarnspedagogik
lämnas in senast 4.3.2019 till
Korsnäs kommun/Birgitta Blomqvist, Strandvägen 4323,66200 Korsnäs eller
birgitta.blomqvist@korsnas.fi tel. 06-3479146

Småbarnspedagogiken tackar alla som
svarat på enkäterna
och bidragit till att
utveckla vår verksamhet!

Korsnäs den 31.1.2019
Birgitta Blomqvist
Chef för småbarnspedagogiken
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småbarnspedagogiska
verksamheten
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Rehabiliteringssamarbetsgrupp för
Malax-Korsnäs
Sysselsättningskoordinatorn i
Malax har initierat frågan gällande en rehabiliteringssamarbetsgrupp kring rehabilitering
av TYP-kunder och andra långtidsarbetslösa. Diskussion har
förts mellan kommunerna om
behovet av en liknande grupp.
Malax vård- och omsorgsnämnd
behandlade ärendet vid sitt sammanträde 16.1.2019 och beslöt att en
rehabiliteringssamarbetsgrupp tillsätts och att respektive myndighet
ges i uppdrag att meddela sin representant.
I gruppen kunde ingå en läkare från
HVC, en hälsovårdare från HVC/
företagshälsovården, en sysselsättningskoordinator/socialarbetare, en
sakkunnig från TE-byrån, en sakkunnig från FPA och en sakkunnig från
K5.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 31.1.2019 att socialarbetaren
deltar som ordinarie och socialchefen som ersättare i rehabiliteringssamarbetsgruppen från Korsnäs
kommun. Vid enskilda ärenden deltar
den person från socialväsendet som
arbetar med klienten. Detta kan för
närvarande vara socialarbetaren,
socialhandledaren eller socialchefen.

Förlängda
ansökningstider

Utökning av arbetstid
Kommunfullmäktige har i samband
med budgetbehandlingen beviljat
budgetmedel så att rehabiliteringshandledarens arbetstid skall kunna
utökas till heltid.
Benita Yrjans har varit anställd som
rehabiliteringshandledare på 78,43 %
av heltid fr.o.m. 1.12.2017.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 31.1.2019 att rehabiliteringshandledare Benita Yrjans’ anställning
utökas till 100 % fr.o.m. 1.3.2019.

Tjänsten som äldreomsorgsledare 100 % har varit lediganslagen. Fyra personer har sökt
tjänsten som äldreomsorgsledare i Korsnäs, men vård- och
omsorgsnämnden vill ha fler
namn att välja mellan.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 31.1.2019 att förklara tjänsten
ledig igen för att få fler sökanden. De
tidigare ansökningarna beaktas även i
den nya omgången.
Nämnden beviljade på samma
möte äldreomsorgsledare Johanna
Björkman befrielse från sin tjänst per
1.2.2019.

Sjukskötare 78,43 %
En befattning som sjukskötare
78,43 % har varit lediganslagen men
inga ansökningar inkom till befattningen som sjukskötare.
Vård och omsorgsnämnden beslutade 31.1.2019 att förklara tjänsten
ledig igen.

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

Korsnäs
kommuns
inomsom
äldreomsorg
offentliggörs
på kommuinom
vilken en
äldre personväntetider
kan få socialservice
han eller hon ansökt
om.
nens hemsida, i KorsnäsNytt och på kommunens anslagstavla.
Korsnäs
inom äldreomsorg
offentliggörs
på kommunens
hemsida,
i KorsnäsNytt
Med kommuns
väntetidväntetider
avses tiden
mellan den
dag ansökan
lämnas
in och
den dag
och på kommunens anslagstavla.
den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs
specificerade
per typ
Med väntetid
avses tiden mellan
den av
dag tjänst.
ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster
För
ytterligare
information,
kontakta
vik. äldreomsorgsledare
som han eller hon har ansökt om. Väntetiderna
offentliggörs
specificerade per typ avCarina
tjänst. Nordman-Byskata: tfn (06) 3479 149.
Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.7 - 31.12.2018

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.7 - 31.12.2018
Tjänst
Hemservice

Genomsnittlig väntetid
0-1 dygn

Matservice

0-1 dygn

Serviceboende

2 dygn

Bedömning av servicebehovet

0-7 dygn
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Ytterligare information
Efter behov av tjänster, i akuta
situationer får klienten tjänsten
genast
Efter behov av tjänster, i akuta
situationer får klienten tjänsten
genast
Genomsnittlig väntetid för dem
som placerades under tiden
1.7–31.12.2018
Vid brådskande fall görs en
bedömning utan dröjsmål.

För ytterligare information
kontakta vik. äldreomsorgsledare Carina Nordman-Byskata: tfn (06) 3479 149

KORSNÄS
Nytt
Oy Stormossen Ab

Oy Vasek Ab

Korsnäs kommun är aktieägare i bolaget Oy Stormossen Ab.
Kommunen har rätt att närvara på
bolagsstämmorna och utse en styrelserepresentant till bolagets styrelse.
Kommunstyrelsen utsåg 2018 tekniska chefen Ulf Granås som ordinarie stämmorepresentant i bolaget
under perioden 2017 -2019 och Katarina Wester-Bergman som hans ersättare. I Stormossens styrelse har Jonas
Lindholm varit kommunens representant.
Till ny representant i Oy Stormossen Ab:s styrelse i stället för bortgångne Jonas Lindholm föreslog
kommunstyrelsen 21.1.2019 Håkan
Wester.

Korsnäs kommun är delägare i
det regionala näringslivsbolaget Oy
VASEK Ab. Kommunen har rätt att
närvara på bolagsstämmor samt även
utse en egen representant till bolagets
styrelse.
Kommunstyrelsen utsåg 2017
Sven-Erik Bernas som stämmorepresentant och Jens
Bjurbäck som personlig ersättare
till Oy VASEK Ab:s bolagsstämmor
för mandatperioden
2017 – 2019. Som kommunens
representant i bolagsstyrelsen har
kommundirektör Christina Båssar
fungerat det senaste året med Marcus
Nordmyr som personlig ersättare.
Kommunstyrelsen
föreslog
21.1.2019 Christina Båssar till kommunens representant i Oy VASEK:s
styrelse med Marcus Nordmyr som
ersättare.

Kommunens sommarevenemang
Korsnäsveckan,
Lantdagen
och Världsarvsdagen har varit
årligen återkommande uppskattade sommarevenemang i
Korsnäs kommun. Programutbudet har varit intressant och
lockande. Alltfler föreningar
engageras med olika aktiviteter.
Inom biblioteks- och kultursektorn ansvarar bibliotekschef Carola
Bäckström för kulturella evenemang. Både bibliotekschefen och
biblioteksfunktionären är engagerade i olika kulturaktiviteter och har
varit engagerade i arbetsgruppen för
Korsnäsveckan.
En arbetsgrupp bör tillsättas med
uppdrag att planera program för de
evenemang som man önskar genomföra. Arbetsgruppen får i uppdrag att
kontakta olika föreningar för genom-

förande av olika aktiviteter samt för
att samordna aktiviteterna till lämpliga programhelheter.
Kommunstyrelsen
beslutade
21.1.2019 att tillsätta en arbetsgrupp
för Korsnäsveckan och Lantdagen
2019 samt ger i uppdrag till Världsarvskommittén att arrangera Världsarvsdagen 2019.
I arbetsgruppen för sommarens evenemang ingår Helena Höglund-Rusk,
Carola Bäckström, Roger Lindholm, Margareta Lindström, Sofia
Mitts-Björkblom, Camilla Ribacka,
Roger Bergström, Pia Södergran och
Katarina Westerlund. För planering
av sportplanens invigning inbjuds
en representant för KoFF och Fyren
också till arbetsgruppen. Festdagen
hålls den 10.8.2019.
Väldsarvsgruppen planerar världsarvsdagen till den 4.8.2019.

Riksdagsval och
EU-val 2019
I år kommer två val att
ordnas. Riksdagsvalet förrättas
14.4.2019 och EU-valet förrättas
26.5.2019.

I valen arrangeras även förhandsröstning. Förhandsröstningen för
riksdagsvalet 2019 hålls 3-9.4.2019
och förhandsröstningen för EU-valet
2019 hålls 15-21.5.2019.
Kommunstyrelsen
beslutade
21.1.2019 att förhandsröstningen vid
riksdags- och EU-valen 2019 ordnas
på kommunkansliet under kansliets
öppethållningstider, kl. 8.00-16.00
samt under förhandsröstningsperiodernas lördag och söndag kl. 12.0014.00.
Till valförrättare vid förhandsröstningen vid ovannämnda val föreslås
ekonomichef Caroline Westerdahl,
byråsekreterare Britt-Marie Höglund,
t.f. kanslist Sol-Britt Båskman, bokförare/ kanslist Minna Söderholm
och huvudbokförare Annika Träsklund samt som ersättare löneräknare
Sabina Hartvik-Matkoski. Centralvalnämnden förordnar valförrättarna.

Uppbådsnämnden
Militärlänsstaben har ombett
kommunstyrelsen att utse en
ledamot och en ersättare till uppbådsnämnden för år 2019. Kommunstyrelsen valde 21.1.2019
Roger Bergström som ordinarie
ledamot och Sven-Erik Bernas
som ersättare i uppbådsnämnden 2019.

I år 2019 sker uppbådstillfället för
Malax och Korsnäs i fd Korsnäs kurs
center 29.10.2019 kl. 9.00.
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Utredning om möjlig
gruvdrift i Korsnäs inleds

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har på grund av
gruvlagen (621/2011) 13.12.2018
godkänt en förbehållsanmälan angående företrädesrätt för
malmletningstillstånd.
Företaget Oy SES Finland Ltd
avser att undersöka och leta efter
moderberget till de lantanoidrika
blocken i Korsnästerrängen. Området
som undersöks är totalt 59,45 km².

Lantanoider, bly, koppar, grafit
Företaget Oy SES Finland Ltd antar
på grund av tidigare undersökningarna att det i området finns följande
gruvmineral: lantanoider, bly, koppar,
grafit. Företaget har tidigare i området gjort undersökningar på lantanoider, utfört loggning av borrkärnor
samt rett ut kvaliteten och halterna av
grafit i borrhålkärnorna. Under åren
2019 och 2020 kommer företaget att
söka efter moderberget till de lantanoidrika blocken. Planerna för 2019
omfattar fortsatt undersökning och
analysering av borrkärnorna (400 st.)
och sökning av grafit i anomaliområden för geofysisk lågflygning. Under
2020 ska det föregående årets arbeten
fortsättas och de eventuella nya lantanoidobjekten kartläggas.
Företaget planerar att hösten 2020
lämna in ansökningar om malmletningstillstånd för området, om undersökningsresultaten visar sig vara
positiva.

Reserverat område
Inmutningen och området som skall undersökas är 59,45 km2 stort
och sträcker sig från gruvområet i Häggvik i norr till Henobacken och
Träskvik i söder.

Bekant undersökningsledare

Inget malmletningstillstånd

Mannen bakom projektet är professor Alf Björklund, som tidigare
jobbat vid gruvan och även varit
involverad i senare malmletningsförsök i området.
Framför allt är det grafiten som
intresserar.
- Världsmarknadspriset på grafit
har stigit konstant sedan 2017 Dyrast
är den storflakiga grafiten och det är
just den som verkar finnas i Korsnäs,
menar Alf Björklund.

Förbehållet ger endast företrädesrätt för malmletningstillstånd. För
prospektering efter gruvmineral har
var och en rätt att även på annans
område utföra geologiska mätningar
och observationer samt mindre provtagningar, om det inte medför skada
eller mer än ringa olägenhet eller
störning (prospekteringsarbete). Förbehållet ger inte rätt till malmletning,
grävning eller brytning. Förbehållet
begränsar inte markägarens rättigheter eller eventuella andra markanvändningsbehov eller planer.
Om undersökningarna visar på
möjlig gruvdrift, har företaget Oy
SES Finland Ab förtur att ansöka om
malmletningstillstånd.

Professor Alf Björklund är fortfarande inresserad av gruvdrift i
Korsnäs.
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Kommunstyrelsen beviljade
stipendier ur AC Silverbergs
stipendiefond 26.11.2018. Dessvärre hade en ansökan fallit
bort ur sammanställningen och
kommunstyrelsen korrigerade
21.1.2019 sitt beslut.

Sammanställningen kompletteras
med Kaspar Kuusk, som således även
kommer att få ett stipendium på 350
euro för hösten 2018. Totalt beviljades 36 stipendier för hösten 2018 för
de studerande, som uppfyllde fondens krav.

Vattenavgift
för kommunens
hyresbostäder
Kommunstyrelsen beslutade
21.1.2019 att en vattenavgift om
12 euro per person och månad
införs eller justeras vid följande
hyresbostäder fr.o.m. 1.2.2019:
Kommungården,
Bredblick,
Marielund II, bostäder vid
f.d. KKC, bostad Molpe skola,
bostad Taklax skola och bostad
f.d. Korsbäck skola.

Hittills har inga avgifter uppburits
för vattenförbrukning i största delen
av Korsnäs kommuns hyresbostäder.
Kostnaderna för vatten- och avlopp
utgör en stor del av driftkostnaderna
vid fastigheterna.
Vattenförbrukningen ökar vanligen
årligen och kommunens vattenförbrukningsavgift höjs fr.o.m. år 2019.
Därmed borde även en vattenavgift
för hyresgäster i kommunens hyresbostäder införas.
Tekniska
nämnden
föreslog
30.10.2018 att en vattenavgift om 12
euro per person och månad ska införas för hyresbostäderna.

Svenskfinlands förlorade son
på besök i Taklax
Den mest kände finlandssvensken i Sverige - Mark Levengood
- gjorde ett bejublat besök i
Taklax under sin senaste Finlandsturné. Själv kallar han sig
Svenskfinlands förlorade son.

Mark Levengood, som själv inledde
sin karriär i en ungdomslokal i Noux,
Esbo, kände sig hemma på scenen i
Taklax.
- Det här var precis en lagom lokal
för mig. Och en varm och välkomnade publik var här i kväll, konstaterade han efter kvällens föreställning.
Korsnäs kände han till sedan tidigare, främst genom epitetet ”världens
svenskaste kommun”, men Taklax
var en helt ny erfarenhet för honom.
För Mark har banden till Finland
blivit allt viktigare för varje år som
går. Nu är han in i en fas där han vill
lära sig något nytt och då passar det
bra med en turné på både mer och
mindre kända orter. På denna turné
besökte han bland annat Munsala,
där hans beryktade folkskollärarinna
kom ifrån. Men också Vasa och Tammerfors fick besök.
Kvällens enmansföreställning tog
publiken genom Marks liv; familj,
uppväxt, flytten till Sverige och livet
som kändis. Allt har inte varit en dans
på rosor, men inget blir bättre av att
man försöker förneka det. ”Det enda
sättet att övervinna sorgen, är att gå
rakt genom den” är ett av de uttryck,
som fastnade i minnet hos undertecknad.
Svenskfinland, och det svenska
språket, blir allt viktigare för Mark
för varje år som går. Sedan några
år tillbaks fungerar han även som
UNICEF-ambassadör. I och med
det uppdraget har han lärt sig att den
språkliga tillhörigheten, den kulturella gemenskapen är efter familjen
viktigast för den enskilde individen.
- Vi finlandssvenskar är jättedåliga
på att se om vårt hus, påstår han.
Debbie Forsman från Molpe var ett
av alla glada fans, som fick posera
på bild med Mark Levengood.
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- Vi måste fortsätta våga vara
besvärliga, kämpa och visa att vi
finns. Det är en stor skillnad på att
vara finlandssvensk idag och när jag
växte upp och utvecklingen går inte
åt rätt håll.
Men mellan de olika allvarsorden
hann Mark berätta åtskilliga anekdoter och historier; den ena värre än
den andra. Någon brist på berättelser
tycks han inte ha, och vem vet kanske
kommer han tillbaks en ny dag och
berättar nya historier.
Text och foto: Kenth Nedergård

Lokal information

Stipendieutdelning
hösten 2018
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Undantagslov
Kalevi Koskinen har anhållit
om undantagslov för att ändra
fritidsbostaden till bostad för
fast boende på lägenheten
Granskog 1:96 i Molpe by på
fastställd strandgeneralplan.
Området är en del av strandgeneralplanen och i planen har området
beteckningen RA (Område för fritidsbostäder).
Tekniska
nämnden
föreslog
12.12.2018 att undantag i enlighet
med 171§ och 172 § MBL med hänvisning till ovanstående beredning
kan beviljas, med följande motiveringar:
• Nämnden konstaterar att byggplatsen uppfyller de krav för
ändring av fritidsbostad/tomt
till fast boende enligt kommunstyrelsens beslut 26.3.2002 §
86.
• Byggnaden är ansluten till
Molpe vattens vattenledningsnät och avloppsvattnet är
anslutet till en sluten cistern.
För ändring av användningsändamålet från fritidsbostad till bostad bör
bygglov sökas. Beslutets giltighetstid
är 2 år, under vilken tid bygglov bör
ansökas av tillsynsnämnden.
Kommunstyrelsen
beviljade
21.1.2019 undantagslovet i enlighet
med tekniska nämndens förslag.

Anne-Maria Nyholm m.fl. har
anhållit om undantagslov för
tillbyggnad av bastu, genom
att inreda bastuns kalla vindsutrymme på lägenhet 5:137 i
Molpe.
Området är en del av Strandgeneralplanen och i planen har området
beteckningen RA (Område för fritidsbostäder).
Tekniska
nämnden
föreslog
12.12.2018 att undantag i enlighet
med 171 § och 172 § MBL med hänvisning till ovanstående beredning
kan beviljas. Nämnden anser att det
inte finns något hinder i beviljandet
av undantagslov. Våningsytan för
bastun överskrids med 17m2, men
den totala byggrätten överskrids

inte. Sökanden bör vara medveten
om att den överskridande byggrätten
kommer att inverka på våningsytan
på eventuell nybyggnad/tillbyggnad
av fritidshuset och att denna minskas
i motsvarande mån.
För
undantagslovet
debiteras
200,00 euro. Bygglov bör sökas för
bastuns tillbyggnad. Beslutets giltighetstid är 2 år, under vilken tid
bygglov bör ansökas av tillsynsnämnden.
Kommunstyrelsen
beviljade
21.1.2019 undantagslovet i enlighet
med tekniska nämndens förslag.

Fastighetsskötsel
vid Buketten
Fastighetsskötseln vid Pensionärshemmet Buketten har varit
ut på offertrunda. Offerter har
begärts för perioden 1.1.201930.9.2021.
Inom utsatt tid inkom ett anbud och
en entreprenadförhandling har hållits
med entreprenören.
Tekniska
nämnden
beslutade
12.1.2018 att välja Meris Teamwork
till entreprenör för fastighetsskötseln
vid Pensionärshemmet Buketten.

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 11.12. 2018 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Jorma Korhonen
J Dams o M Moshnikova
J Dams o M Moshnikova
J Dams o M Moshnikova

Åtgärdstillstånd
Byggare

Kenneth Enlund
Tor Vestberg
U o F Blomqvist/
Bs Ab Rönngränd
Susanna Koski
Susanna Koski
Tore Häggård

Anmälningsärenden
Byggare

Lars Erik Holmblad
Anna-Maria Nyholm
Susanna Koski

Lägenhet

Korsbäck 7:14
Molpe 3:165
Molpe 3:165
Molpe 3:165

Lägenhet

Ändamål

Garage
Fritidshus
Ekonomibyggnad
Bastu

Ändamål

Harrström 10:96
Harrström 9:56

Spannmålssilo
Inglasning terrass

Korsnäs 61:9
Molpe 10:54
Molpe 10:54
Taklax 8:32

Inglasning terrass
Sommarkök
Förråd
Värmebrunn

Lägenhet

Korsnäs 8:105
Molpe 876:4
Molpe 10:54

Förlängning av bygglov

Ändamål

Skyddstak
Grilltak
Skyddstak

Bergfolk Car Service Kb har anhållit om förlängning av bygglov 3/2014 för
färdigställandet av verkstadens tillbyggnad på läg. Sandback RNr 2:138 i
Molpe. Bygglovet har beviljats 5.3.2014 och arbetena inletts 2014.
Tillsynsnämnden förlängde 11.12.2018 bygglovets giltighetstid så att byggnadsarbetet skall färdigställas senast 5.3.2022.
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Enligt Markanvändnings- och
bygglagens (MBL) 7 § ska kommunen minst en gång om året
upprätta en översikt över de
planärenden som är anhängiga
eller som under den närmaste
tiden blir anhängiga i kommunen och förbundet på landskapsnivå, och som inte är av
ringa betydelse.

Aktuella planer i Korsnäs år 2019
•

Revidering av Molpe delgeneralplan. Arbetet pågår.
• Revidering av Harrström delgeneralplan. Arbetet pågår.
• Delgeneralplan för Molpe-Petalax vindkraftspark. Planeringsarbetet ligger vilande.
• Delgeneralplan för vindkraftspark i Granskog. Planeringsarbetet ligger vilande.
• Delgeneralplan för Korsnäs
Poikel vindkraftspark. Planen
godkändes av fullmäktige
2016, men efter att ett besvär
inlämnats angående jäv, har
Vasa förvaltningsdomstol upphävt beslutet och hela planeringsprocessen bör tas om från
början.
• Revidering och sammanslagning av detaljplaner i Korsnäs
kyrkby. Under vårvintern 2019
ska detaljplanen för Korsnäs
kyrkby godkännas.
• Ändring
av
Starörens
detaljplan. Arbetet pågår.
• Ändring av strandgeneralplan.
Flytt av byggrätter. Arbetet
pågår.
Under år 2019 ska en strategisk
delgeneralplan för hela kommunen
uppgöras. Färdigställande av planen
sker under år 2020.
Tekniska nämnden har uppdaterat kommunens planläggningsöversikt. Kommunstyrelsen fastställde
21.1.2019 planläggningsöversikten
för år 2019. Hela planläggningsöversikten kungörs på anslagstavlan och
på kommunens hemsida.

Årets motionär 2018
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen har valt Doris Honkanen
från Harrström till årets motionär i Korsnäs 2018.

Kommunen har nu valt årets motionär 37 gånger och Doris kan räkna sig
till skaran som flitigt motionerar flera gånger i veckan både utom- och inomhus. För Doris har det blivit en livsstil att få motionera. Hon skidar gärna ute
på isen eller på vägar som denna vinter är täckta med vit härlig pudersnö.
Dessutom åker hon varje
vinter till Lappland (Levi)
för att åka slalom. Hon är
även med i en yogakurs
och två gånger i veckan
besöker hon gymmet i
Korsnäs.
Prisutdelningen ägde
rum vid Andelsbanken
7.2.2019.

Doris Honkanen fick ta
emot pris av Andelsbankens Jan-Erik Westerdahl.

Stipendium för goda
idrottsprestationer 2018
Michaela Wikberg och bordercollien Sune har tilldelats ett stipendium för fina framgångar 2018 i Europamästerskapen i fårvallning (sheepdog-championship) i Tjeckien.

Hunden Sune är 7 år gammal och född i Sverige hos uppfödaren Gunnel
Boström som även fungerar som tränare för Michaela.
I år har Michaela två hundar med i landslaget, Sune och Börje, och i sommar
blir det Nordiska mästerskap i Norge och Europamästerskap i Tyskland. Men
även andra vallhundar hemma i Träskvik väntar på att få visa upp sig!
Michaela har även andra uppdrag på kommande men dessa återkommer vi
till i höst.

Michaela Wikberg och bordercollien Sune.
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Ansökan om stipendier
Korsnäs kommuns
stipendiefond

AC Silverbergs
stipendiefond

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

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo
Akademi lediganslås att sökas både vår- och
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond
kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA
och Yrkeshögskolan Novia enligt följande
kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för
högst 10 terminer
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstuderande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes
stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för
kompletteringsstudier
Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.3.2019. Försenade
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan
kompletteras t.o.m. 29.3.2019.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.3.2019. Försenade
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan
kompletteras t.o.m. 29.3.2019.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/
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VASEK informerar

Vasaregionens nya företags- och serviceregister
Det nya företags- och serviceregistret för Vasaregionen baserar
sig på Vasaregionens Utveckling Ab
VASEKs företagsregister. I registret
kan man förutom företagens basuppgifter föra in även vilka produkter och
tjänster företagen erbjuder.
Företags- och serviceregistret finns
på adressen vasek.yrityshakemistot.
fi. Registret baserar sig i huvudsak på
olika myndighetsregister som handelsoch föreningsregistren. Företagsuppgifterna uppdateras även av VASEK vid
sidan av den egna verksamheten, men
den viktigaste informationskällan är
företagen själva.
För företagaren är det alltid gratis
att finnas med i företags- och serviceregistret och att uppdatera sina
uppgifter. För att säkerställa att uppgifterna är aktuella ber vi att företagarna själva kontrollerar sitt företags
uppgifter.
Serviceregistret är en ny egenskap
som har lagts till i företagsregistret.
I takt med att företagen uppdaterar

sina uppgifter, så kan de anteckna
sitt företag i rätt kategori i serviceregistret. Det är ju ofta så att företagets
bransch avviker en aning från vad
företaget egentligen gör, därför gör
serviceregistret det litet enklare för
kunderna att hitta de olika tjänsterna.
I företagsregistret kan man söka
företag utgående från namn, bransch,
produkt eller tjänst. Det lönar sig att
sätta litet tid på att beskriva företagets
verksamhet och tjänster, så hittas
företaget enklare vid sökningar. Kom
även ihåg att göra språkversioner, dvs.
göra beskrivningarna även på finska
och engelska!
Företaget kan när som helst via
företagsregistret be att dess uppgifter uppdateras, men i fortsättningen
skickar VASEK med ca sex månaders
mellanrum en begäran till företagen
om att kontrollera och uppdatera uppgifterna. Du kan också meddela VASEK
om du av någon anledning inte vill
att ditt företag finns med i regionens
företagsregister.
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Företagare, gör såhär:
•

•
•

•

Sök upp ditt företags uppgifter
på adressen vasek.yrityshakemistot.fi. Om det inte finns någon
e-postadress till ditt företag bland
uppgifterna kan du skicka e-post
till oss på adressen info@vasek.
fi. På så vis får du i fortsättningen
en påminnelse direkt i företagets
e-postlåda om att uppdatera uppgifterna.
Meddela oss också om ditt företag saknas helt i registret.
Om företagets uppgifter ändrar,
så meddela oss om ändringarna
till info@vasek.fi eller via företagsregistret.
Kontrollera i fortsättningen ditt
företags uppgifter alltid med sex
månaders mellanrum när du får
uppmaning om detta på företagets e-postadress.
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Sportlovsprogram i Korsnäs
Lördag 23.2

SPORTLOVSDAG vid Tinas ridstall kl.13.00-15.00.
Ponnyridning, tefatstolkning efter
häst, korvgrillning, ”utmaningar”
m.m.
Arr: Västkustryttarna

Tisdag 26.2

VOLLEYBOLLTURNERING

I Korsnäs skola och i högstadiet i Petalax från
kl.10.00. Finalmatcherna spelas i högstadiet i
Petalax. Välkomna och se på spännande volleybollmatcher.
Arr: Kraiwit och idrottskansliet.

ISHOCKEYSKOLA kl.14.30-16.30 vid rinken i

Korsnäs.
Dragare: Erik Riska lagkapten i Vasa Sport. Vi tränar på att
bli bra skridskoåkare och dessutom lär Erik ut hur man
skjuter olika skott med pucken.
Bland alla som deltar utlottas 4 sittplatsbiljetter till Vasa
Sports hemmamatch fredag 1.3 mot SaiPa. Obs. Alla bör
ha hjälm på sig.
Arr: Idrottskansliet

Måndag 25.2

SLALOMRESA till Parra i Teuva

Prislista: Bussresa + liftkort + hjälm, 7-11 år 20 €, 12 år och
äldre 25 €.
Uthyrning: skidor, snowboard-, blade-, twintipset 16 €,
glasögon 5 €.
Avgifterna samlas upp i bussen så ta gärna med jämna
pengar. Resan är lång så bra att ha med mellanmål och
eventuellt pengar ifall man vill köpa något från cafeterian.
Är man yngre än 10 år bör man ha en förälder med. Obs!
Resan är RÖKFRI.
Anmäl dig senast 21.2. till roger.lindholm@korsnas.fi eller
tfn.044-200 0081.
Meddela namn, adress, tel.nr. födelsetid och om du tänker
hyra utrustning längd,vikt och skonummer.
Busstidtabell:
Molpe Andelsbank
kl.08.45
Korsnäs kommungård kl.08.55
Taklax skola
kl.09.10
Harrström TB
kl.09.20
Vi startar hem från Parra ca 15.30. OBS! Avboka senast
48 h före avresan. Vid oanmäld frånvaro debiteras 10 €/
person.
Arr: Korsnäs Fritid/idrott.

Onsdag 27.2

SIMHALLSRESA till Vasa + hamburgarmåltid på

café Uimala i simhallen.
Vi simmar mellan kl.12.00-14.00 och äter på simhallen
kl.14.00.
Avgift: Bussresa+simning+mat 15 €. Är man yngre än 10 år
bör man ha en förälder med sig. Anmäl dig senast 21.2 till
roger.lindholm@korsnas.fi eller tfn. 044-200 0081. Avboka
senast 48 h före avresa. Vid oanmäld frånvaro debiteras
10 €.
Bussen kör enligt följande tidtabell:
Harrström Andelsbank kl.10.50
Taklax skola		
kl.11.00
Korsnäs kommungård kl.11.15
Molpe Andelsbank
kl.11.25
Vi startar hemåt ca.kl. 15.00.
Arr: Korsnäs fritid/idrott

IF Fyrens skidklubbtävling

på Waterloo kl.18.30, klassisk stil. Anmälan på plats.
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23.2-3.3.2019
Torsdag 28.2

KOCKA MED PETRA (hemma hos Petra i Molpe,

Söderbyv.41) kl.11.00-15.00.
Vi kokar och äter något smaskigt tillsammans och tillåter
vädret så leker vi utomhus, annars pyssel inomhus. Avgift
10 € (inneh. mat och pysselmaterial).
Anmälan senast 26.2 till petra.sundholm@fs4h.fi eller tfn.
045-876 4838.

ANPASSAD TRÄNING PÅ GYM i Korsnäs.
Anpassad träning för barn/ungdomar på gym. Ett träningspass med fokus på hållning, rörlighet, reaktionförmåga och kondition. Vi använder oss av egen kroppsvikt
samt gymutrustning.
Grupp 1 10-12 år kl.18-18.45
Grupp 2 13-16 år kl. 19-19.45
Instruktör: Ancha, lic. Personlig tränare
Anmälan till: ancha@powerzonefitness.fi
Arr. Korsnäs fritid

Lördag 2.3

FUN ON ICE Familjedag kl. 13-16 vid Strand-Mölle/

Isen och vinterbastun
2-personers uppvisning av kitesurfing på isen ifall vi har
tillräcklig vind. Från 12 års ålder och uppåt. Aktiviteter på
isen också med IF Fyren, Polkuped och Molpe Motorklubb.
Strandmölle bjuder alla på saft/kaffe och bulla och håller
även vinterbastun öppen för bastubad och vaksim.
Väderreservation!
Arr. Korsnäs fritid i samarbete med företag och föreningar

Fredag 1.3

AKTIVITETER i biblioteket kl. 13-16

Biblioteket har skaffat en Nintendo Switch och några trevliga spel! Kom och spela!

Återbruksverkstad med Helena H-R. Vi gör nya
saker av gamla böcker, flöten, knappar, spetsar m.m)
Sagostund i biblioteket på svenska kl 18 med Pontus
Arr. Biblioteket i samarbete med fritidsavdelningen.

PETALAXPILKEN på

Öjnafjärden i Petalax. Tävlingstid
kl.10.00-14.00.
Korsnäs scoutkår ordnar buss.
Intresserade kan kontakta Korsnäs
scoutkår (Sture Södergran 0500662917)

SLALOMRESA TILL HIMOS

ordnas av Malax kommun. Om platser finns kan korsnäsbor delta. Kontakta Malax kommun, tfn. 06-3477111.

UNGDOMSVERKSTADEN öppen
lörd. 23.2 kl. 18-23
månd, tisd, onsd, tors öppet kl. 18-22
fred 1.3 kl. 18-23
lörd. 2.3 kl. 18-24

KONTAKTUPPGIFTER under sportlovet
Roger Lindholm, idrottskansliet		
Helena Höglund-Rusk, fritidskansliet
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Taklax Hem och skola ordnar den
traditionella

SOPPDAGEN söndag 17.2 kl. 11-14!
Pris: 8 euro för vuxna, 4 euro för barn
I priset ingår soppa (med eller utan klimp),
bröd och dryck.
Obs! Du kan också köpa och
ta soppa med hem!

Sydösterbottens hörselförening håller hörselmottagning måndag 18.2.2019 kl. 14-15.30 i fd
Korsnäs Kurscenter, Silverbergsvägen 23. Har
du problem med din hörsel eller behöver din
hörapparat service står hörselrådgivarna och
kamratstöden till din tjänst. Vi förmedlar också
batterier. Välkomna!

VARMT VÄLKOMNA!

KorsnäsKrysset

Här kommer lösningen på det senaste
KorsnäsKrysset. Denna gång fick vi in 16 lösningar
på korsordet. Bland alla deltagarna, som lämnat in
rätt lösning, har vi lottat ut en presentförpackning
med Dermoshop-produkter.
Följande personer kan hämta ett pris på kommunkansliet:
Katrine Österdahl från Töjby
Lisen Östring från Korsnäs
Marlene Rönnback från Korsnäs

KLÄDINSAMLING - LOPPIS
TISDAGAR kl. 13.00–18.00
fr.o.m. tis. 19.2. t.o.m. tis. 23.4.2019.
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder,
gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot.
OBS!!! Inte möbler, böcker, filmer och kassetter
Insamlingen av glasögon och solglasögon
fortsätter.
Mera information ger Anna-Mi Björkqvist
tel. 050 3638056.
Baltikumvännerna r.f.

Vinnarna i Korsnäs
Hembygdsförenings lotteri 2018

KORN
BETT ATT
KOMMA

I

Huvudvinsten, dockpar med Korsnäströjor: Sara Heikfolk
Korsnässockor: Saga Bergström, Ann-Christin Vesterback
Korsnäsvantar: Greta Björkqvist, Per-Ole Ömossa
Böcker: Håkan Wester, Britta Rosenholm, Anna-Lena Kronqvist, Ulla-Britt Nyståhl, Gunhild Westberg, Ida Karlsson,
Elna Hofman, Verna Lenlund, Gunilla Westlin, Sofia Helsing
Tröstepris: Leo Österdahl, Nancy Nykamb, Brigitte Hoefer,
Krister Lindberg, Viola Gahmberg, Solveig Björklund,
Mia Gripenberg, Astrid Smeds, Marlene Rönnback, Maria
Sten-Lindqvist
Vi gratulerar vinnarna!
Tack till alla som understött föreningen!
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Konstruktion: Jan H. Eriksson
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Evenemang i Korsnäs
- Hjälp oss sätta Korsnäs på webben!
Alla föreningar och evenemangsarrangörer
kan hjälpa till med att marknadsföra Korsnäs.
Via evenemangskalendern ”Evenemang i
Österbotten” kan man mata in uppgifterna på
sitt evenemang och få automatisk synlighet
på olika håll. Samtidigt hjälper vi varandra så
att vi inte har alla sommarens evenemang på
samma dag!
Behöver ni hjälp med det praktiska så kan ni
kontakta Bibliotekschef Carola Bäckström tel.
06-3479 140 eller carola.backstrom@korsnas.
fi
Vi hoppas att ni i god tid matar in sommarens
evenemang så att vi kan göra en bättre marknadsföring tillsammans!

Gruppen för arbetslösa 18-64 år!
Välkommen med i gruppen för arbetslösa/
daglediga (18-64 år) som träffas på tisdagar i
kommungården kl.13-15.
Gruppens syfte är att främja hälsa, välbefinnande och delaktighet.
Vi umgås, utbyter tankar och idéer, har
inbjudna gäster och far på små utflykter.
19.02
26.02
05.03
12.03
19.03
26.03
10:00)

Företagskatalog
I år är det företagsamhetens år i Korsnäs. Vi
tänker sammanställa en lokal företagarkatalog som kunde publiceras i KorsnäsNytt under
våren.
Vi hoppas att nejdens alla företag kan skicka
in sina uppgifter så att vi hinner få en rejäl och
tillförlitlig företagskatalog.
De som vill ha sina företag med i katalogen
bör skicka in följande uppgifter till foretag@
korsnas.fi :

Sorg och sorgbearbetning
Kocka med Petra
Fastlagstisdag/mina mål
Ingen träff
Utomhusaktiviteter
Österbottens museum (start kl.

Deltagandet är gratis.
För mer information kontakta gärna: Maria
Stenbacka 050 3297564 maria.stenbacka@
korsnas.fi

1. Företagets namn och kontaktuppgifter,
gärna också med epost och webbadress

Önskas hyra/köpa

2. Liten förklaring till vad ditt företag kan
hjälpa till med? (produkter och tjänster)

Egnahemshus
önskas hyra eller köpa

3. Gärna ett par bilder som beskriver företagets verksamhet eller produkter, dessa
bilder bör medföljas av en försäkran att
Korsnäs kommun får använda dessa i sin företagskatalog samt som bildspel på sin webbsida.

Vi är en barnfamilj som söker hus med minst tre
sovrum i Korsnäs kby eller omnejd från juli 2019
eller enligt överenskommelse.
Bjud ut vad du har på tfn 040-2542173 (helst kvällstid) eller per e-post på adressen janden@elisanet.fi

Uppgifterna bör skickas in senast 15.3.2019
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Utställning

POESI UTAN MURAR – februari 2019
Under den kalla vintermånaden vill vi sprida mellanmänsklig värme och poesi under parollen Poesi utan
murar. Runt om i hela världen samlas människor för att
dela och dela med sig av diktens och humanitetens kraft.
En bakgrund:
2006 var Den internationella Poesifestivalen i Medellín, Colombia, en av mottagarna av det alternativa
Nobelpriset. En av de huvudansvariga för denna världens kanske största poesifestival, Fernando Rendon,
är också organisatorisk nyckelperson för WPM, World
Poetry Movement, som under februari månad inspirerar
till poetiska program världen runt.

Februari månads konstnär i biblioteket är Terese Bast,
verksam i Jakobstad. Hon är född 1974 och utbildad
konstnär från Nykarleby konstskola.
Idag har hon ett företag och är en
flitigt anlitad illustratör med nästan
50 illustrerade barnböcker.
Författaren Tuula Kallioniemi och
Terese Bast var en av de nominerade
till Runeberg Junior 2019-barnlitteraturpriset som delas ut av Borgå stad
och tidningen Östnyland.
Hon har också nyligen formgivit
Stadsbibliotekets i Jakobstad nya
lånekort, med bilden av en läsande
påfågel. I Korsnäs visar hon tio tavlor, varav några är
helt nya.

”Poesi utan murar” kan man sammanfatta temat som.
Nya väggar, murar, hinder uppstår hela tiden, mer eller
mindre synliga beroende på i vilka omständigheter de
uppstått. Murar kan också vara skapade av pengar och
ojämlikhet.
Vi som deltar är poeter som vill undanröja dessa murar
och bidra till en värld fri från all diskriminering på
grund av hudfärg, nationell identitet, kön eller vad det
vara månde. Poesin kan få murar att falla både inom oss
och utanför våra kroppar.

Poesikväll
Med inspiration av Korsnäsvännen i Värmland, författaren Bengt Berg, blir det en poesikväll i biblioteket
onsdag 20.2. kl.19.
Carita Nyström kommer att delta med uppläsning av
egna dikter ur de senaste utgivningarna.

Tavellotteri
Anne-Britt Andtsjö lottade ut en av sina tavlor bland
besökarna av utställningen i januari i biblioteket.
Lycklig vinnare blev Marianne Sten, Korsnäs. AnneBritts utställning var mycket omtyckt och välbesökt.
Biblioteket tackar för den fina utställningen!

Sportlovsprogrammet i biblioteket finns presenterat på
sportlovssidan.
Biblioteket är öppet som normalt och Bokbussen kör i
sportlovsveckan, vecka 9, men måndagens skoltur till
Taklax skola faller bort.
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Ännu finns lediga platser på följande kurser:

Ungdomsverkstad
Korsnäs kommuns fritidsavdelning
startade i början på oktober 2018
en verkstad för ungdomar i ett av
KKC-utrymmena.
Ungdomsverkstaden är öppen 14
timmar per vecka.
onsdag kl 18-20
fredag kl 18-23
lördag kl. 18-23
Har ni gamla mopeder liggandes
hemma så tar ungdomarna tar
gärna emot dem. Meddela Helena
Höglund-Rusk 050-5910049 så
kommer vi överens om hämtning.

NYTT!
Cyklar, gräsklippare och andra
småmaskiner börjar ungdomarna
reparera mot en liten slant.
Onsdag 20.2 kl. 18-19 börjar vi ta
emot kundarbeten.
Välkomna in!

Balansträning på onsdagar kl 13:30-14:30 i

Korsnäs bibliotek (med start 13.2) under ledning av
Susanna Maris.
Det är viktigt att försöka förbättra och upprätthålla
balansen. Under
fyra onsdagar gör vi
lättsam balansträning
med övningar som
utförs sittande och
stående.
Anmäl dig senast 6.2:
040-650 8100

Akrobatik - för dig som är 7-9 år.

En workshop under tre lördagar kl 10:30-12:30 i
Korsnäs skola (9-23.3) för dig som vill prova på
akrobatik under ledning av Ann Weidinger.
Vi jobbar med rörelser
såsom kullerbyttor,
hjulningar och
handstående och leker
med grundläggande
akrobatik på matta. Om
gruppen vill och det finns
tid provar vi också på
parakrobatik.
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Kom i bekväma kläder
och ta gärna med ett mellanmål.
Anmälan senast 21.2: 040-650 8100

Digi-stöd till seniorer

Ungdomsverkstaden deltagare tillsammans med sitt första gemensamma projekt - en moped som renoverats och ska
säljas till högstbjudande.

Under vårterminen erbjuds gratis stöd och
handledning till såväl nybörjare som till dem som
redan har en viss erfarenhet av att använda en dator,
platta eller smarttelefon. Vi träffas i små grupper
runtom i byarna, dagtid eller
kvällstid, enligt överenskommelse.
Tillsammans hjälps vi åt att i lugn
takt väcka och öka intresset bland
seniorer. Kontakta Carina NordmanByskata (tel: 040-650 8124) för mer
information.
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Pyssla med Petra

Pyssla med Petra

Korsnäs skola
måndagar 18.3-8.4
kl. 14.00-15.30

Molpe skola
torsdagar 14.3-4.4
kl.14.00-15.30
Vi målar, gör påskpyssel mm.
Deltagaravgift:
medlemmar 20€
icke medlemmar 25€

Vi målar, gör påskpyssel mm.
Deltagaravgift:
medlemmar 20€
icke medlemmar 25€

Anmäl senast 12.3 till
petra.sundholm@fs4h.fi
eller 045-876 48 38

Anmäl senast 15.3 till
petra.sundholm@fs4h.fi
eller 045-876 48 38

Sportlovskul!
Kocka med Petra
Hemma hos Petra, Söderbyvägen 41
torsdagen den 28.2
kl. 11-15
Korsnäs 4H kommer att ordna
Matskolan för barn i åldrarna 8-12 år
den 11-14.6 i Korsnäsgården.
Info kommer småningom på
korsnas.fs4h.fi.
OBS! Anmälningarna öppnas den
1.3 och görs på den gemensamma
sidan matskolan.fi.

Vi kokar och äter något smaskigt
tillsammans och tillåter vädret så leker vi
utomhus, annars pysslar vi inomhus.
Avgift: 10€, innehåller mat och
pysselmaterial. Anmäl senast 26.2 till
petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838.
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Fr 15.2 kl 18.00 Kara/kvinnosamling. Anette
Engsbo, Min cancerresa.

On 6.3 kl 13.00 Silvergruppen. Besök av Tomas
Klemets från SLEF.

Sö 17.2 kl 11.00 Högmässa. Janne Heikkilä,
Deseré Granholm. Söndagsskola.

Sö 10.3 kl 11.00 Högmässa. Janne Heikkilä,
Desere´Granholm. Söndagsskola

Må 18.2 samt må 4.3 och 18.3 kl 13.00 Vänstugan
i församlingshemmet.

Ti 12.3 kl 13.00 Bönegruppen i
församlingshemmet.

Ti 19.2 samt ti 5.3, 12.3, 19.3 och 26.3 kl 10.00
Föräldra/barngrupp i församlingshemmet.

On 13.3 kl 18.00 Skriftskolan i församlingshemmet

Ti 19.2, samt 5.3 och 19.3 kl 18.00 Kyrkans
barntimme i Taklaxbönehus.
Ti 19.2 samt 5.3 och 19.3 kl 19.00 Träffpunkt i
Taklax bönehus. 19.2 Årsmöte
Fr 22.2 samt 8.3 och 22.3 kl 19.00 Tonårsträff.
Lö 23.2 kl 14.00 Pysselcafé för Nordkorea i
församlingshemmet.
Sö 24.2 kl 11.00 Gudstjänst. Janne Heikkilä,
Kristiina Heikkilä. Söndagsskola.
On 27.2, samt 13.3 och 27.3 kl 13.00 Symöte i
Korsbäck skola.
Sö 3.3 kl 11.00 Högmässa. Cay-Håkan Englund,
Desere´Granholm.

Sö 17.3 kl 11.00 Gudstjänst. Pastor Kurt Hellstrand
från LFF, Kristiina Heikkilä. Söndagsskola.
Lö 23.3 kl 14.00 Pysselcafé för Nordkorea i
församlingshemmet.
Sö 24.3 kl 11.00 Familjegudstjänst med
Scoutdubbning.
Fr 29.3 kl 18.00 Kara/kvinnosamling.
Elis Kammonen och Sture Södergran.
Baltikumvännernas resor.
Sö 31.3 kl. 11.00 Högmässa.
Janne Heikkilä, Deseré
Granholm
Sö 31.3 kl 18.00 Vårkonsert för
Gemensamt ansvar.

Korsnäs FF tackar bygdens folk

Korsnäs FF tackar Korsnäsborna för det goda stödet gällande årets julkalender, reselotter, säsongkort och företagsskyltar för nya Centralidrottsplan.
Cirka sjuhundra julkalendrar och likaså sjuhundra lotter har sålts. Ett tiotal reklamskyltar har av företag bokats för placering på Centralidrottsplanen i samband med
KoFF:s evenemang. Säsongkort kan fortlöpande köpas av föreningens aktiva funktionärer.
KoFF marknadsföringsgrupp är nöjd med säljaktiviteterna. De ger behövliga inkomster för fotbollsföreningens expanderande verksamhet.
Korsnäs fotbollsförening r.f. inspirerar och bidrar till en aktiv utveckling av Korsnäsbygden och främjar folkhälsan. I föreningen spelas idag breddfotboll där alla kan vara med. Spelet präglas av kamratskap och rent
spel. KoFF har publikframgång och ett spelvinnande representationslag i fotbollens division III och division VI.
Korsnäs Fotbollsförening håller egen fotbollsskola för barn i alla åldrar.
Reselotteriets vinnare drogs av Mats Ståhl tillsammans med KoFF marknadsföringsgrupp söndag 10.2.2019.
Vinstförteckningen i Reselotteriet är följande:
Resecheck, Ingves&Svanbäck (750 euro): Viktor Nordmyr
Presentkort, Ostrocenter/Nyko (200 euro): Elsie Carlsson
Resecheck, Wasa Line (3 st): Korsnäs Glasservice, Britta Björkqvist, Anne-Maj Orre
Presentkort, Sale Korsnäs (2 st): Spa Dealers, Anna-Lisa Lundvall
KoFF-halsdukar (6 st): Tor-Björn Ribäck, Ulla Westberg, Johan Sjöroos, Lovisa Backlund, Oscar Åbacka, Mikael
Björkblom
Vinnarna gratuleras och meddelas enskilt.
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Årsmöten

Välkommen på
Molpe Marthaförenings stadgeenliga årsmöte tisdagen 19.2.2019 kl. 18.30 i Marthagården.

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.
kallar till

Vi består på kaffe med dopp.

ÅRSMÖTE
Lördagen den 2 mars 2019 kl. 14.00 i Korsnäs
bibliotek.
Stadgeenliga ärenden.
Jarl Nystrand berättar i ord och bild om de
vackert målade och dekorerade
Björkömöblerna
Kaffeservering.
Välkomna!
Korsnäs den 4.2.2019
Styrelsen

Molpe Marthaförening rf.

Molpe UF håller årsmöte söndagen
den 24 februari vid Fia´s Inn kl. 14:00

- Stadgeenliga ärenden
- Kaﬀe med dopp

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. kallar till

årsmöte

Hjärtligt Välkomna!

i Bukettens matsal söndag 3.3.2019 kl 14.00

Styrelsen för Molpe UF

Festtal av riksdagskandidat Anders Norrback
Sång och musikprogram av Jan-Ola Granholm
och Free Spirits

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.
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Korsnäs Hembygdsförening r.f. kallar till

Årsmöte

Årsmöte

25.3.2019 kl.18.15

torsdagen den 21 mars 2019 kl. 18.30 i Korsnäsgården.
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering.
Välkomna!
			
Styrelsen

vid Molpe skola.
Stadgeenliga ärenden, kaffeservering. Välkomna!

Välkommen på årsmöte
Svenska folkpartiet i Korsnäs r.f.
håller årsmöte söndag 24.3.2019 , kl. 18
i Korsnäs skola. Stadgeenliga ärenden.
Ulla-Maj Wideroos är moderator vid presentationen och utfrågningen av riksdagsvalskandidaterna!
Kaffeservering.
Välkomna

för Baltikumvännerna i Korsnäs församling rf tisd 26
mars 2019 kl. 19.00 i sorteringslokalen vid Korsnäs
gruva.
Vid årsmötet behandlas förutom de stadgeenliga
ärendena styrelsens initiativ att lägga ner föreningen. Beslut i detta ärende måste fattas vid två på
varandra följande medlemsmöten.
Styrelsen

Lediga platser
Harrström Ungdoms- och hembygdsförening söker en

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. söker

SIMLÄRARE
och
LEKLEDARE

SOMMARARBETARE

till sommarens simkurser samt lek & plask
i Molpe och Harrström
Arbetstiden är preliminärt 1.7-26.7.2019
Simlärarna skall vara 18 år fyllda när simskolan börjar.
Lekledarna skall vara 15 år fyllda när simskolan börjar.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev samt CV och bör vara styrelsen
tillhanda senast den 20 februari 2019 kl. 15.00.
Ansökningarna returneras inte.
Ange vilken arbetsuppgift du söker i
första hand.
Ansökan sänds till:

Du kommer att ha hand om kioskens
försäljning i parken samt beställning av
varor, ansvara för uthyrning & städning
av övernattningsplatser och parkarbete.
Vi erbjuder arbete för ca. 25 timmar
i veckan. Lön enligt kollektivavtal för
servicebranschen PAM.
Vi värdesätter tidigare erfarenhet av
kiosk eller kassaarbete
Vi förutsätter att du är serviceinriktad
och kan arbeta självständigt.

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Alexandra Kronstrand
Stenlundsvägen 113
66210 Molpe

Svar till: harrstromuf@gmail.com

Eller per e-post
alexandra.kronstrand@gmail.com

Mera information ger Tomas Hansson,
0503137005

På eventuella frågor svarar
ordförande Alexandra Kronstrand per
e-post.
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Strand-Mölle Proudly presents
Lördag 23/2

Pidro & Rock`n roll
I samarbete med Molpe uf

Dags att se vem som lyfter Ragnar
Skanåker pokalen och en svettig rock`n roll
kväll med Ben Dover.
Lördag 2/3

Fun on ice kl 13-16

Vinteraktivitetsdag på isen för hela familjen
i samarbete med Polkuped, IF Fyren, Molpe
Motorklubb, Korsnäs kommun/fritid.
Strand-Mölle bjuder på saft, kaffe & bulle åt
alla som kommer samt bastu & vinterbad.
Notera lördagen 30/3 i er kalender!

Världspremiär på vår Svall-Ka öl
Bryggerimästaren från vår samarbetspartner Kvarken Brewery och
vi berättar historien, framställningsprocessen och allt som är värt
att veta. Detta blir en riktig super kväll med mingelcocktail, middag
och partymusik av Kurt Hagbergz. Boka gärna bord!

06-347 67 54

www.strand-molle.fi
Sjövägen 271, Molpe

ÖPPET HUS
Korsnäs Värme Ab

Lördagen 23 Mars, kl:11-15
Blästervägen 6, Korsnäs
Passa på att diskutera frågor kring skogsägande med Skogscentralens kundrådgivare eller förnybara
energilösningar med projektet Crebio’s energirådgivare! Dessutom deltar projektet Nya produkter
från skogen som presenterar möjligheter för tilläggsinkomster från produktion av skogsekoprodukter.
På plats finns även:
AGCO Suomi Valtra Traktorer

ETA Finland som levererat värmecentralen
Skogsvårdsföreningen

OstroCenter som förevisar Stihl-produkter

VÄLKOMNA!
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MOTORSÅGAR och RÖJSÅGAR
Många modeller i lager
Välkommen in och diskutera
vilken modell som passar dig

DIN LEVERANTÖR INOM
FARMNÄRINGEN
Hos oss hittar du alla tillbehör
inför SEMINERINGEN

Pellets i lager
500kg / säck

135,inkl. moms

KROSS
25L

NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131




SANDNINGSMAKADAM
25kg

7817450
2827700

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner,
företag och organisationer.
VI HAR ÖPPET I KORSNÄS
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
LÄKARDAG 14.3 • Boka tid på tel. 06-7812080
Vi erbjuder skräddarsydda företagshälsovårdstjänster
för företag, företagare och lantbruksföretagare.
Ta kontakt så gör vi upp ett avtal som passar just ditt företag!
Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi
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Snickeri, renovering- och byggService
Erfarenhet och kompetens i bland annat:
- golv- och väggbeläggning (trä, kakel, osv.)
- installering av dörrar och fönster
- Renovering av kök och badrum (har våtrumscertifikat)
- betongarbete ute och inomhus, som tex. bänkskivor
- Målning inne och ute
- Tak arbeten
Ring eller skicka sms till: 040 969 6391

-15%

rabatt gä
tills 15.3. ller
19

Eldstad och bänkskiva av betong

w o o d j e d i .f i

Kakel installation på alla väggarna

YRKESKOMPETENS KURSER
VÅREN 2019!!
9.3

ARBETSSÄKERHET

10.3

VÄGSKYDD 1

16.3

FÖRUTSEENDE KÖRNING

16.3

ADR 1.3, under frigränsen

25-26.3

DIGITALA FÄRDSKRIVAREN, simulatorövningar

30.3

FÖRUTSEENDE KÖRNING

6.4

MILJÖSÄKERHET

6.4

NÖDFÖRSTAHJÄLP

95.gubbarna@gmail.com

OBS!! Plats KORSNÄS UF

https://kuljettajaopetus.fi/95gubbarna
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Yrittäjyyden vuosi 2019
Hyvää uuden vuoden jatkoa teille kaikille. Meneillään on vuosi,
jonka Korsnäsin kunnanvaltuusto on nimennyt teemavuodeksi
tunnuksella “Yritteliäisyyden vuosi”.

Aivan konkreettisesti teemavuosi ei ehkä vielä näy paljonkaan paikallisessa päivittäisessä toiminnassa , mutta
tavoitteena on, että teemavuotenamme voimme auttaa
yrittäjiämme saamaan parempia toimintaedellytyksiä ja
voimme nostaa esiin yrittämistä elinkeinona. Onnistumisemme perusedellytyksenä on, että yhteistyö paikallisten
yrittäjien kanssa on hyvä ja saamme heiltä tukea.
Olemme yrittäneet jäsentää teemavuoden toiminnot
toimintakokonaisuuksiksi, jotka vuorostaan perustuvat
toukokuussa 2018 pidetyssä yhteisessä yrittäjätapaamisessa laadittuihin ehdotuksiin ja näkökantoihin.
Neljän teema-alueen suunnitellaan olevan seuraavat :
Yhteydet kuntoon, Mahdollisuuksien Korsnäs-projekti,
Visit Korsnäs ja Korsnäsin Yrittäjämessut.
Ensimmäinen, yhteyksien kuntoa koskeva teema-alue
käsittelee luonnollisesti valtiollista Rantatietä , johon
satsaamme suurehkon summan. Jos vain voisimme saada
tielaitoksen juoneen mukaan, niin teemme tänä kesänä
yhdessä uuden, hienon päällystyksen välille MoikipääKorsnäs. Mutta ei ole kyse vain Rantatiestä. Toinen osa
näkyy tässä lehdessä olevasta vetoomuksesta, että haluamme saada tiedon korsnäsilaisista yrityksistä ja mitä
he tekevät. Ajatuksena on koota tiedot pieneen, paikalliseen yritysluetteloon, joka julkaistaan kevään numerossa 3.5.2019. Toivomme sen tulevan käyttöön kaikissa
Korsnäsin talouksissa silloin, kun mietimme jonkin
uuden hankkeen aloittamista ja tarvitsemme apua!
Toinen teema-alue on konkreettinen projekti, jolle
olemme anoneet EU-rahoitusta Aktion Österbottenilta.
Valitettavasti siellä päätösprosessi näyttää vievän aikaa.
Projektin puitteissa kehitetään kunnan yritteliäisyyttä,
Korsnäsin entisen kurssikeskuksen vapaiden tilojen
ollessa keskuksena erimuotoiselle yritystoiminnalle.
Kyseeseen voi tulla valmiiden avaimet käteen –yritysten
luominen, nuorten yrittäjyys, yhteistyö ja mentorointi ym.

Visit Korsnäs käsittelee vierailijoita, ja yrityksenämme
on koota yhteen ja päivittää tietoa siitä, mitä Korsnäsissa
voisi syödä , missä voi nukkua ja mitä täällä voi tehdä.
Ehkä juuri sinun lempipaikkasi sopii myös muille? Tässä
kohden on tärkeää, että sekä yhdistykset että yritykset
antavat panoksensa niiden hauskojen asioiden suhteen,
joita kunnassa voi tehdä, kun saadaan vieraita, jotka eivät
vain halua istua kotona tai mökillä ja juoda kahvia.
Viimeinen teema-alue on kaiketi se, jota vielä vähiten olemme miettineet. Mutta Vöyrin elinkeinoneuvoston tämän vuoden 10. tammikuuta pitämän seminaarin
innoittamina ajattelemme, että voisimme pitää Yrittäjämessut syksyn 2019 alussa. Siellä hankkeet ja yritykset
voivat esittäytyä, ja näkisin mielelläni koulujemme
nuorten yritysten olevan mukana. Vöyrin elinkeinoelämäseminaari oli tilaisuuus,missä oli todella korkeatasoisia luennoitsijoita läheltä ja kaukaa. Pitääkin nostaa esiin
Dermoshopin toimitusjohtaja Suvi Markko, joka piti loistavan luennon aiheesta “Ideat ovat globaaleja – ihmiset
paikallisia”. Oli ilo istua yleisössä ja kuulla hänen ajatuksiaan ja mietteitään, ja toivon, että voimme varata hänet
myös omaan tilaisuuteemme.
Nyt olemme saaneet kurkistaa hieman etukäteen siihen,
mitä uskomme Yritteliäisyyden vuoden sisältävän aivan
konkreettisesti. Kunnanhallituksen on vielä muodollisesti hyväksyttävä ajatukset ja sitten aloitamme työn.
Meillä on kaikki edellytykset onnistua, ja Korsnäsin
yrittäjäyhdistys tulee luonnollisesti toimimaan läheisenä
yhteistyökumppanina.
Odotamme yritteliäisyysvuoden 2019 olevan vilkas,
kuten kaikkien tulevienkin vuosien!

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Lärknäs/Annakoti
Korsnäsin kunnanhallitus asetti 8.5.2017
kunnostustoimikunnan, joka sai tehtäväkseen
selvittää toimenpidevaihtoehtoja Lärknäs-Annakodin sisäilmaongelmiin . Kunnostustoimikunta
on perustamisensa jälkeen pitänyt jatkuvasti
kokouksia.Selvitysprosessin aikana ostettiin konsultti- ja asiantuntijapalveluja sisäilmaongelmiin
erikoistuneilta yrityksiltä.

On selvitetty toimenpidemenetelmiä sekä arvioituja
kustannuksia. Kunnostustoimikunta on todennut, että tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet ovat purkaminen ja
uudisrakentaminen.
Sen jälkeen Lärknäsin ja Annakodin sijoittamisesta on
laadittu ehdotuksia ja tehty kustannusarvioita. Päätös on,
että Lärknäs jatkaa nykyisellä paikalla.
Tavoitteena on, että A, C ja D-osat puretaan ja korvataan uudisrakennuksella, joka rakennetaan yhteen B ja
E-osien kanssa, jotka kunnostetaan /uudisrakennetaan. E
ja B-osat ovat samanarvoisia uudisrakennuksen kanssa,
kun kunnostus on tehty. Vaihtoehto on myös eniten taloudellisesti puolustettavissa.
Projektin kokonaiskustannukseksi on arvioitu 5,55 miljoonaa euroa, mistä 2,19 miljoonaan euroa on laskettu
ARA-avustuksena. Kustannukset on jaettu vuosille 20192021.
Suunnitelma on, että uudisrakennus tehdään samalle
tontille, mutta uuteen paikkaan. Uusi rakennus rakennetaan yhteen olemassa olevien B- ja E-osien kanssa. A-,
C- ja D-osat puretaan, kun uudisrakennus on valmis.
Tämä mahdollistaa sen, että toiminta voi jatkua olemassa

olevassa rakennuksessa, kunnes uusi on muuttovalmis.
Evakuointia ei toisin sanoen vaadita.
Jotta toiminta voi jatkua olemassa olevassa rakennuksessa projektiaikana, niin sisäilman laadun parantamiseksi tehdään tilapäisiä ja lyhytkestoisia ratkaisuja.
Lisäksi hankitaan useita ilmanpuhdistuslaitteita.
Valtuusto päätti 11.2.2019 ryhtyä
investointivaihtoehtoon, jossa Lärknäsin A, C ja D-osat puretaan ja
korvataan uudisrakennuksella, joka vuorostaan rakennetaan yhteen B ja E-osien kanssa, jotka sitten uudisrakennetaan ja kunnostetaan.
Projektin alustava budjetti on n. 5,5 miljoonaa euroa,
mistä kunta aikoo hakea n. 2,2 miljoonan ARA-avustusta.
Nettoinvestoinniksi jää silloin n. 3,3 miljoonaa euroa ja
lisäksi tulee myös purettavien pintojen lisäpoistojen kirjanpidolliset kustannukset.

Suunnittelutoimikunta
Kunnanhallitus
asetti
suunnittelutoimikunnan
21.1.2019 jatkuvaa työtä varten. Suunnittelutoimikunta
muodostuu samoista henkilöistä, jotka ovat istuneet
kunnostustoimikunnassa, täydennettynä kunnanjohtaja Christina Båssarilla. Vanhus- ja vammaisneuvoston
näkökantoja pyydetään suunnittelun aikana.

Maalahti-Korsnäsin
kuntoutusyhteistyöryhmä
Maalahden työllisyyskoordinaattori on pannut
alulle kysymyksen, joka koskee kuntoutusyhteistyöryhmän perustamista pitkäaikaistyöttömien
kuntoutuksen tiimoilta. Kuntien kesken on käyty
keskustelua vastaavan ryhmän tarpeesta.

Maalahden hoito- ja hoivalautakunta käsitteli asiaa
16.1.2019 kokouksessaan ja päätti, että kuntoutusyhteistyöryhmä perustetaan ja kunkin viranomaisen tehtäväksi
tulee ilmoittaa edustajansa.
Ryhmään voisi kuulua lääkäri terveyskeskuksesta, terveydenhoitaja terveyskeskuksesta/työterveyshuollosta,
työllisyyskoordinaattori/sosiaalityöntekijä, TE-toimiston
asiantuntija, KELAn asiantuntija ja K5:n asiantuntija.
Perusturvalautakunta päätti 31.1.2019, että Korsnäsin
kunnasta kuntoutusyhteistyöryhmään osallistuu sosiaalityöntekijä varsinaisena ja sosiaalipäällikkö sijaisena.
Yksittäistapauksia koskien sosiaalitoimesta osallistuu se
henkilö, joka työskentelee kyseisen asiakkaan kanssa.
Tämä henkilö voi tällä hetkellä olla sosiaalityöntekijä,
sosiaaliohjaaja tai sosiaalipäällikkö.

N

Siniset osat jäävät käyttöön (B, E), Punaiset osat
puretaan (A, C, D).
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Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n
mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa
laadittava katsaus meneillään olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista kunnassa
ja maakuntatasolla, ja jotka eivät ole vähäisiä
merkitykseltään.

Ajankohtaisia kaava-asioita Korsnäsissa 2019
• Moikipään osayleiskaavan tarkistaminen. Työ on
meneillään.
• Harrströmin osayleiskaavan tarkistaminen. Työ on
meneillään.
• Moikipää-Petolahden tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kaavoitustyö jätetty lepäämään.
• Granskogin tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kaavoitustyö jätetty lepäämään.
• Korsnäs Poikelin tuulivoimapuiston osayleiskaava.
Valtuusto hyväksyi kaavoituksen 2016, mutta sen
jälkeen kun jääviydestä valitettiin, Vaasan hallinto-oikeus kumosi päätöksen, ja koko kaavoitusprosessi pitää aloittaa alusta.
• Korsnäsin kirkonkylän asemakaavojen tarkistaminen ja yhdistäminen. Korsnäsin kirkonkylän asemakaava hyväksytään kevättalvella 2019.
• Starörenin asemakaavan muutos. Työ on meneillään.
• Rantayleiskaavan muutos. Rakennusoikeuksien
siirto. Työ on meneillään.

Vuoden 2019 aikana laaditaan koko kunnalle strateginen osayleiskaava. Kaava saatetaan valmiiksi vuoden
2020 aikana.
Tekninen lautakunta päivitti kunnan kaavoituskatsauksen. Kunnanhallitus vahvisti 21.1.2019 kaavoituskatsauksen vuodelta 2019. Koko kaavoituskatsaus kuulutetaan
ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.

Eduskuntavaalit ja
EU-vaalit 2019
Tänä vuonna järjestetään kahdet vaalit. Eduskuntavaalit järjestetään 14.4.2019 ja EU-vaalit
26.5.2019.

Vaaleissa järjestetään myös ennakkoäänestys. Eduskuntavaalien 2019 ennakkoäänestys pidetään 3. –
9.4.2019 ja EU-vaalien 2019 ennakkoäänestys pidetään
15. – 21.5.2019.

Kunnanhallitus päätti 21.1.2019, että eduskunta- ja
EU-vaalien 2019 ennakkoäänestys järjestetään kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina, klo 8.00 – 16.00, sekä
ennakkoäänestysjaksojen lauantaina ja sunnuntaina klo
12.00 – 14.00.
Yllä mainittujen vaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi ehdotetaan Caroline Westerdahlia, toimistosihteeri Britt-Marie Höglundia, vs. kanslisti Sol-Britt
Båskmania, kirjanpitäjä/kanslisti Minna Söderholmia ja
pääkirjanpitäjä Annika Träsklundia sekä sijaiseksi palkanlaskija Sabina Hartvik-Matkoskea. Vaalitoimitsijat
määrää keskusvaalilautakunta.

Kunnan kesätapahtumat
Korsnäs-viikko, Maaseutupäivä ja Maailmanperintöpäivä ovat olleet vuosittain toistuvia,
pidettyjä kesätapahtumia Korsnäsin kunnassa.
Ohjelmatarjonta on ollut mielenkiintoinen ja
houkutteleva. Yhä useammat seurat osallistuvat
aktiviteetteihin.

Kirjastopäällikkö Carola Bäckström vastaa kirjastoja kulttuuritoimen puitteissa kulttuuritapahtumista.
Sekä kirjastopäällikkö että kirjastovirkailija osallistuvat
kulttuuriaktiviteetteihin ja ovat olleet Korsnäs-viikon
työryhmässä.
Onkin asetettava työryhmä , jonka tehtävänä on suunnitella ohjelmaa tapahtumiin, joita halutaan toteuttaa.
Työryhmä saa tehtäväkseen ottaa yhteyttä yhdistyksiin
aktiviteettien toteuttamiseksi sekä aktiviteettien koordinoimiseksi sopiviin ohjelmakokonaisuuksiin.
Kunnanhallitus päätti 21.1.2019 asettaa työryhmän
Korsnäs-viikkoa ja Maaseutupäivää 2019 varten sekä
antaa maailmanperintötoimikunnan tehtäväksi järjestää
Maailmanperintöpäivä 2019.
Kesän tapahtumien työryhmässä ovat Helena Höglund-Rusk, Carola Bäckström, Roger Lindholm, Margareta Lindström, Sofia Mitts-Björkblom, Camilla Ribacka,
Roger Bergström, Pia Södergran ja Katarina Westerlund.
Urheilukentän vihkimisen suunnittelua silmälläpitäen
työryhmään kutsutaan myös KoFFin ja Fyrenin edustaja.
Juhlapäivä on 10.8.2019.
Maailmanperintöryhmä suunnittelee Maailmanperintöpäivän pidettäväksi 4.8.2019.
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Kutsuntalautakunta

Opetustunnit 20192020

Sotilasläänin esikunta on pyytänyt kunnanhallitusta valitsemaan jäsenen ja sijaisen kutsuntalauKorsnäsin kolmessa koulussa on ensi lukuvutakuntaan vuodelle 2019. Kunnanhallitus valitsi
onna enemmän oppilaita kuin kuluvana luku21.1.2019 Roger Bergströmin varsinaiseksi jäsevuonna. Sen vuoksi sivistyslautakunta päätti
neksi ja Sven-Erik Bernasin sijaiseksi kutsun29.1.2019 lisätä opetustunteja.
talautakuntaan 2019.
Ennusteen mukaan Kirkonkylän koulu saa ensi lukuTänä vuonna, 2019, Maalahti-Korsnäsin kutsuntatilaisuus on Korsnäsin vanhan kurssikeskuksen tiloissa
21.8.2019 klo 9.00.

Oy Stormossen Ab
Korsnäsin kunta on osakkeenomistaja Oy Stormossen Ab –yhtiössä. Kunnalla on oikeus olla
läsnä yhtiökokouksissa ja valita hallitusedustaja
yhtiön hallitukseen.

Kunnanhallitus nimitti 2018 tekninen päällikkö Ulf
Granåsin varsinaiseksi kokousedustajaksi yhtiöön kaudelle 2017-2019 ja Katarina Wester-Bergmanin hänen
sijaisekseen. Jonas Lindholm on ollut kunnan edustaja
Stormossenin hallituksessa.
Oy Stormossen Ab:n hallitukseen uudeksi edustajaksi,
poismenneen Jonas Lindholmin tilalle, kunnanhallitus
ehdotti 21.1.2019 Håkan Westeriä.

Oy Vasek Ab
Korsnäsin kunta on osakas alueellisessa elinkeinoelämäyhtiö Oy VASEK Ab:ssä. Kunnalla on
oikeus olla läsnä yhtiökokouksissa sekä nimittää
myös oma edustaja yhtiön hallitukseen.

Kunnanhallitus valitsi 2017 Sven-Erik Bernasin yhtiökokousedustajaksi ja Jens Bjurbäckin henkilökohtaiseksi
sijaiseksi Oy VASEK Ab:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 2017-2019. Kunnanjohtaja Christina Båssar on toiminut kunnan edustajana yhtiön hallituksessa viimeisen
vuoden, Marcus Nordmyr henkilökohtaisena sijaisenaan.
Kunnanhallitus ehdotti 21.1.2019 Christina Båssaria
kunnan edustajaksi Oy VASEK Ab:n hallitukseen, sijaisenaan Marcus Nordmyr.

vuonna 64 oppilasta vuosikursseille 1-6 ja neljä esikouluoppilasta. Tänä lukuvuonna koulussa käy 59 oppilasta
ja 12 oppilasta esikoulussa . Tuntimäärä kasvaa 152:sta
158:aan.
Moikipään koulu saa ensi lukuvuonna 43 oppilasta
vuosikursseille 1-6 ja neljä esikouluoppilasta. Tänä lukuvuonna koulua käy 40 oppilasta ja 6 oppilasta esikoulua.
Koulun tuntimäärä alenee 118:sta 113:een.
Taklaxin koulu saa ensi lukuvuonna ennusteen mukaan
33 oppilasta vuosikursseille 1-6 ja kolme esikouluoppilasta. Tänä lukuvuonna koulussa on 31 oppilasta vuosikursseilla 1-6 ja neljä oppilasta esikoulussa. Taklaxissa
tuntimäärä kasvaa 96,5:stä 97:ään tuntiin.
Erityisopetuksen tuntimäärä pysyy samana kuin kuluvana lukuvuonna, eli 48 tuntina.
Voidaan todeta, että yli kolmasosalla Kirkonkylän
koulun oppilaista on muu äidinkieli kuin ruotsi. Yhteensä
Kirkonkylän koulussa on 23 oppilaalla 64:stä muu äidinkieli kuin ruotsi. Syksystä lähtien Korsnäsin kunta aloittaa islamin opetuksen ainakin yhdessä koulussa, mikä
myös vaatii lisää tuntiresursseja. Kirkonkylän koulu on
anonut lisäksi kuutta ruotsin kielen viikkotuntia kuntaan
palanneille muuttajille.
Esikoulun oppilaat vähenevät ensi lukuvuodelle –
yhteensä 11 oppilasta verrattuna nykyiseen 22:een – mutta
sivistyslautakunta haluaa pitää esiopetuksen kaikissa kolmessa koulussa. Ensi lukuvuonna ennusteet osoittavat,
että lukumäärä jälleen nousee kokonaista 34 oppilaaseen.

Varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatuksen kokopäiväinen opettajan toimi
1.3.2019 alkaen, Korsnäsissa, on ollut avoimeksi julistettuna. Toimeen tuli 6 hakijaa, ja haastattelut on pidetty.
Sivistyslautakunta valitsi 29.1.2019 Cecilia Backgrenin varhaiskasvatuksen kokopäivätoimiseksi opettajaksi 1.3.2019 lähtien toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksen opettaja
Korsnäsissa on ollut avoimeksi julistettuna varhaiskasvatuksen opettajan toimi , 50 % kokoaikatyöstä, 1.3.2019
alkaen. Toimeen tuli 3 hakijaa ja haastattelut on pidetty.
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Lyhyempikestoisia
palkkauksia
Seuraavat henkilökunnan palkkaamiset on tehty virkamiespäätöksellä: Ninni Forsbäck on palkattu esikoulun
opettajaksi kevätlukukaudelle, Kirkonkylän kouluun.
Lina Häggdahl on palkattu kevätlukukaudeksi sijaisopettajaksi Moikipään koulun. Camilla Lagerström on valittu
varhaiskasvatuksen opettajaksi, 60 % kokoaikatyöajasta,
ajalle 11.2. – 31.12.2019.

Eläköityminen
Luokanopettaja Elisabeth Konn-Åbacka, Kirkonkylän
koulusta, on anonut irtisanomista eläköitymisen johdosta
1.8.2019 lähtien. Sivistyslautakunta hyväksyi hänen
anomuksensa 29.1.2019.

Vanhustenhuollon ohjaajan
pidennetty hakuaika
Vanhustenhuollon ohjaajan 100 % toimi on
ollut avoimeksi julistettuna. Neljä henkilöä on
hakenut Korsnäsin kunnan vanhustenhuollon
ohjaajan tointa, mutta perusturvalautakunta
haluaa lisää nimiä, joista valita.

Perusturvalautakunta päätti 31.1.2019 julistaa toimen
uudelleen avoimeksi saadakseen useampia hakijoita.
Aiemmat hakemukset huomioidaan myös uudella
hakukierroksella.
Samassa kokouksessa lautakunta myönsi vanhustenhuollon ohjaaja Johanna Björkmanille vapautuksen toimestaan 1.2.2019 alkaen.

Jako stipendirahastosta
syksyllä 2018
Kunnanhallitus myönsi apurahoja AC Silverbergin apuraharahastosta 26.11.2018. Valitettavasti yksi hakemus oli jäänyt pois yhteenvedosta,
ja kunnanhallitus korjasi päätöstään 21.1.2019.

Yhteenveto täydennetään hakijalla Kaspar Kuusk, joka
näin ollen myös saa 350 euron stipendin syksylle 2018.
Yhteensä syksylle 2018 myönnettiin 36 stipendiä niille
opiskelijoille, jotka täyttivät rahaston vaatimukset.

Kunnan vuokra-asuntojen vesimaksu
Tähän mennessä suurimmalta osalta Korsnäsin kunnan vuokra-asuntoja ei ole peritty vedenkäyttömaksua. Veden ja jäteveden kustannukset
muodostavat suuren osan kiinteistöjen käyttökustannuksista.

Veden käytön on tapana kasvaa vuosittain, ja kunnan
vedenkäyttömaksua korotetaan vuodesta 2019 alkaen.
Täten kunnan vuokra-asuntojen vuokralaisilta pitäisi
myös alkaa periä vesimaksua.
Tekninen lautakunta ehdotti 30.10.2018, että otetaan
käyttöön tai säädellään 12 euron vesimaksu henkilöä kohti kuukausittain seuraavissa vuokra-asunnoissa
1.1.2019 lähtien: Kunnantalo, Bredblick, Marielund
II, asunnot entisen KKK:n tiloissa, Moikipään koulun
asunto, Taklaxin koulun asunto ja entisen Korsbäckin
koulun asunto.
Kunnanhallitus päätti 21.1.2019, että 12 euron vesimaksu, henkilöä ja kuukautta kohti, otetaan käyttöön
1.2.2019 lähtien, teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Työajan lisäys
Kunnanvaltuusto on talousarvion käsittelyn
yhteydessä myöntänyt talousarviovaroja niin,
että kuntoutusohjaajan työaika voidaan pidentää
kokoaikaiseksi.

Benita Yrjans on ollut kuntoutusohjaajan toimessa,
78,43 % kokoaikatyöajasta, 1.12.2017 lähtien.
Perusturvalautakunta päätti 31.1.2019, että kuntoutusohjaaja Benita Yrjansin tointa lisätään niin, että hän on
palkattuna 100 %, 1.3.2019 lähtien.

Bukettenin kiinteistönhoito
Eläkeläiskoti Bukettenin kiinteistönhoito on
ollut tarjouskierroksella. Tarjouksia pyydettiin
kaudelle 1.1.2019 – 30.9.2021.

Yksi tarjous tuli määräaikaan mennessä, ja tuottajan
kanssa pidettiin urakkaneuvottelu.
Tekninen lautakunta päätti 12.1.2019 valita yrityksen
Meris Teamwork Eläkeläiskoti Bukettenin kiinteistönhoidon tuottajaksi.
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Korsnäsissa aloitetaan selvittämään
mahdollista kaivostoimintaa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
hyväksyi 13.12.2018
kaivoslain (621/2011)
pohjalta malminetsintäluvan etuoikeutta koskevan varausilmoituksen.

Oy SES Finland Ltd –yritys aikoo tutkia ja etsiä lantanoidirikkaiden lohkojen emäkalliota Korsnäsin maastossa. Tutkittava alue on kokonaisuudessaan 59,45 km2.

Lantanoideja, lyijyä, kuparia, grafiittia
Oy SES Finland Ltd –yritys olettaa aiempien tutkimusten pohjalta, että alueella on seuraavia kaivosmineraaleja:
lantanoideja, lyijyä, kuparia, grafiittia. Yritys on aiemmin
tutkinut alueella lantanoideja, suorittanut kairasydänten
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loggausta sekä selvittänyt grafiitin laatua ja pitoisuuksia
kairareikien sydämissä. Vuosina 2019 ja 2020 yritys etsii
latanoidirikkaiden lohkojen emokalliota. Vuoden 2019
suunnitelmat käsittävät kairasydänten (400 kpl) edelleen
tutkimista ja analysointia ja grafiitin etsintää anomalia-alueilla geofysikaalista matalaa lentoa varten. Vuonna
2020 jatketaan edellisen vuoden töitä ja kartoitetaan mahdolliset uudet lantanoidikohteet.
Yritys suunnittelee jättävänsä syksyllä alueen malminetsintälupahakemukset, jos tutkimustulokset osoittautuvat olevan positiivisia.
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Kalevi Koskinen on anonut poikkeuslupaa
vapaa-ajan asunnon muuttamisesta pysyvän asumisen asunnoksi tilalla Granskog 1:96, Moikipään
kylässä, vahvistetulla rantayleiskaavalla.

Alue on osa rantayleiskaavaa ja kaavassa alueella on
merkintä RA (Vapaa-ajan asuntojen alue).
Käyttötarkoituksen muuttamista, vapaa-ajan asunnosta
asunnoksi, varten on haettava rakennuslupaa. Päätöksen
voimassaoloaika on 2 vuotta, jonka aikana valvontalautakunnalta on haettava rakennuslupaa.
Kunnanhallitus myönsi 21.1.2019 rakennusluvan teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatustoiminnan arviointi
Korsnäsin kunnan varhaiskasvatustoiminnasta
tehtiin arviointi syyslukukaudella 2018. Seuraavassa lyhyt yhteenveto huoltajien ja lasten
keskuudessa tehdystä kyselystä, joka koski varhaiskasvatustoimintaa kunnan päiväkodeissa
syksyllä 2018.

Kyselyyn vastanneiden huoltajien mukaan:
• Tärkeintä on, että lapset ovat päiväkodissa turvallisia ja viihtyvät, että kaverisuhteet toimivat ja että
lapset saavat oppia uusia asioita
• Piha, metsä, voimistelusali, kirjat, musiikki ja
askartelu ovat varhaiskasvatustoiminnan parhaita
oppimismiljöitä
• Haluavat olla osallisia varhaiskasvatustoimeen
mm. päivittäisen yhteydenpidon, infokirjeiden, ja
seesaw- sovelluksen kautta (pedagoginen sovellus,
jolla seurataan lapsen arkea päiväkodissa) ja osallistumalla päiväkodin järjestämiin tapahtumiin
• Päiväkodissa tehtävää kiusaamista ehkäisevää
työtä koskevat kysymykset ovat tärkeitä. Huoltajat
haluavat, että lapset saavat ymmärrystä sille,että
kaikki ovat erilaisia, mutta samanarvoisia. Huoltajille on tärkeää saada tieto, jos kiusaamista esiintyy,
jotta he kotona voivat keskustella lapsen kanssa ja
tukea häntä.
• Useimmat katsovat varhaiskasvatuksen olevan
korkealla tai hyvällä tasolla.

Anne-Maria Nyholm ym. on anonut poikkeuslupaa saunan laajennukselle siten, että
saunan kylmä ullakkotila sisustettaisiin tilalla
5:137, Moikipään kylässä.

Alue on osa rantayleiskaavaa ja alueella on kaavassa
merkintä RA (Vapaa-ajan asuntojen alue)
Saunan laajennukselle on haettava rakennuslupa.
Päätöksen voimassaoloaika on 2 vuotta, jona aikana on
haettava rakennuslupaa valvontalautakunnalta.
Kunnanhallitus myönsi 21.1.2019 rakennusluvan teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Puiden kaataminen
Korsnäsin Kirkonkyläntien
varrelta
Osa Korsnäsin Kirkonkyläntien varrella olevista puista on huonokuntoisia, ja Korsnäsin
kunta suunnittelee näiden niin kutsuttujen riskipuiden kaatamista tammi-helmikuussa 2019.

Riskipuilla tarkoitetaan puita, jotka ovat vaarana
vahingoittaa ihmisiä ja omaisuutta. Puunkaadon tarkoituksena on nostaa liikenneturvallisuutta ja luoda turvallinen tie sekä parantaa tievalaistuksen tehoa.

Tyytyväisiä toimintaan
Lopputulemana on, että huoltajat ovat tyytyväisiä
kasvattajilta saamaansa vastaanottoon. Muutamat esiin
tulleet, kasvatustointa koskevat toivomukset ovat seuraavat: enemmän suomen kielen osuutta, toimintaa
metsässä ja teemapäiviä esim. ympäristökysymyksistä.
Varhaiskasvatustoimintaan osallistuvat lapset saivat
myös vastata kyselyyn. Leikki ja kaverit olivat keskeisiä
lapsille.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Korsnäsin
kunnan paikallisen suunnitelman mukaan ovat “ leikki,
kielet, ulkona oleminen ja liikunta keskeisiä, koska ne
edistävät ja kannustavat oppimista. Leikki on lapselle
luonnollinen oppimistapa. Leikissä lapsi muokkaa ja
työstää arjen tapahtumia”. Päiväkodeissamme leikkiä
arvostetaan ja se saa edelleen olla tärkeä työtapa toiminnassamme.
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Varhaiskasvatustoimi,
Korsnäsin kunnan Eftis ja Morris
toimintavuosi 2019-2020
Varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan:
Kottebon päiväkoti: Kotten 3-5 vuotiaille, Lillkotten 1-3 -vuotiaille ja Siili-Kotten 1-5 –vuotiaille (kaksikielinen henkilökunta)
Moikipään päiväkoti: Måsen 3-5 –vuotiaille, Tärnan 1-3 –vuotiaille
Harrströmin päiväkoti: 3-5 –vuotiaille, 1-3 –vuotiaille
Varhaiskasvatuksen uusia paikkoja voi hakea jatkuvasti. Tee hakemus vähintään 4 kuukautta etukäteen!
Lapset, joilla jo on paikka varhaiskasvatustoimessa, ilmoittavat jatkosta päiväkodin kautta
kotiin lähetettävällä lomakkeella.
Korsnäsin, Harrstömin ja Moikipään iltapäiväkouluissa järjestetään varhaiskasvatustoimintaa esikoululaisille, ennen ja jälkeen esikoulun, ja 1-2 –vuosiluokan koululaisille aamu- ja
iltapäivätoimintaa (ajalle 13.8. – 29.5.2020).
Hakulomake
Hakulomake löytyy kunnan kotisivuilta kohdasta varhaiskasvatus ja palautetaan viimeistään 4.3.2019 Korsnäsin kuntaan/Birgitta Blomqvist, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs tai
birgitta.blomqvist@korsnas.fi, puh. 06-3479146.
Korsnäsissa 31.1.2019
Birgitta Blomqvist
Varhaiskasvatuspäällikkö
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