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Njut av naturen i sommar
Några större evenemang arrangeras inte i Korsnäs i sommar. 
Däremot finns det gott om tid att njuta av naturen; paddla, 

simma, vandra i naturen, åka på båtturer osv.  
I juni öppnas muséerna  och nya utställningar visas.  

Fotbolls- och idrottssäsongen sätter igång.  
Läs mer på sidorna 12-18.
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Efter en ovanlig coronavår så går vi nu mot en sommar, 
som kanske inte riktigt blir som vi brukar tänka oss att en 
perfekt sommar ska vara. Dels är det en återgång till ett mer 
normalt liv men ändå inte helt fullt ut, för ännu måste vi 
vara försiktiga. Många talar om att vi kan få en andra våg 
av viruset som en följd av att samhället öppnar upp tillbaka, 
vissa befarar att den andra vågen kan drabba oss till och med 
värre än den första vågen. Jag har svårt att tro att så skulle 
vara fallet. Jag tycker att vi har lärt oss otroligt mycket under 
tiden från mars till maj, ca 2 ½ månad. All den kunskapen 
finns nog kvar och vi har fått igång den inhemska produk-
tionen av nödvändiga skyddsmaterial. Allt det här gör att vi 
kommer att vara bättre förberedda för nästa våg eller nästa 
virus. 

Vad ska vi då göra i sommar?
Jo, vi ska fortsätta med den omtanke och omsorg om var-

andra som vi haft hittills under den underliga våren 2020. 
Vi ska fortsätta att tvätta händerna och att gå ut och vandra 
i vår vackra österbottniska natur. Gärna göra lite strandhugg 
vid någon av våra lokala entreprenörer och stöda upp deras 
verksamhet. Den egna trädgården kanske får lite extra upp-
märksamhet och har man inte trädgård så går det lika bra att 
odla lite i krukor och lådor.

Stora publikevenemang kommer inte att kunna ordnas den 
här sommaren och många arrangörer funderar på hur de ska 
kunna ordna sina tillställningar i sommar under säkra för-
hållanden. Många sörjer uteblivna studentfester men vårens 
studenter får vara stolta över att de klara sina studentskriv-
ningar under exceptionella förhållanden. Det är väl värt att 
vänta lite på tillhörande festligheter också. 

Innan våra beslutsfattare i Korsnäs får ta sin sommarpaus,  
kommer vi ännu att ha historiska beslut att ta ställning till. 
Den ena stora frågan är huruvida vi ska överföra vår social- 
och hälsovård till samkommunen Österbottens välfärdsom-
råde eller inte. Samkommunen bygger på Vasa sjukvårds-
distrikts samkommun och det nya grundavtalet, som träder 
i kraft 1.1.2021. De utlåtanden, som Korsnäs kommun har 
gett i olika ärenden som gäller social- och hälsvårdsrefor-
mer, har tagit fasta på att värna om den lokala servicen för 

En annorlunda 
sommar år 2020

Den första vågen av coronaviruset har sköljt över vårt land och 
vi har klarat av den med hedern i behåll. Enligt den befintliga 
statistiken så har vi inte i Korsnäs nått upp till över fem fall som 
rapporteras i de offentliga medierna. Enligt ledande läkaren inom 
Kust-Österbottens samkommuns område (K5), har vi troligen 
inte haft ett endaste sjukdomsfall. Det är enkelt, eller jag hoppas 
att det är enklare för våra beslutsfattare att diskutera kostnads-
ökningar när slutresultatet är bästa möjliga. 

vår befolkning och att hålla kvar äldreomsorgen i kommu-
nens regi.

Ett varnande exempel på hur det kan gå med stora bolag, 
vilket våra förtroendevalda här i vår har lyft upp i olika sam-
manhang, är labbprovtagningarna i Hälsogården i Korsnäs. 
Laboratorieverksamheten vid vår primärhälsovård har varit 
kopplad till Vasa sjukvårdsdistrikt och överfördes till det na-
tionella bolaget Fimlab Laboratoriot Ab. När coronaviruset 
slog till stängdes laboratorieprovtagningen i Hälsogården i 
Korsnäs snabbt ner utan att fråga beslutsfattarna i Korsnäs 
om någonting. Den nuvarande informationen är att provtag-
ningen är stängd åtminstone fram till 10.8.2020. 

Det är förståeligt att viruset ställer till olika bekymmer för 
den normala verksamheten. Men finns det förståelse också 
för att en nedstängning av närservicen plötsligt innebär en 
stor tilläggskostnad i form av transportsträckor för Korsnäs 
invånare? Nettopriset som vi betalar för en provtagning är 
densamma oberoende om provet tas i Korsnäs eller Malax 
men helt plötsligt blir det på en gång dyrare för Korsnäs-
bon, som ska ta sig tiden att köra fram och tillbaka också 
till provtagningsstället. Den kostnaden finns dessvärre inte 
med i de olika konsultrapporterna som har uppgjorts för be-
slutsfattarna.

Den andra stora frågan som ännu ska upp till behandling 
i styrelsen är offerterna på Lärknäsbygget. Även den frågan 
är kopplad till social- och hälsovården på sitt sätt. Vi ser med 
spänning fram emot att få in goda offerter inom juni månad 
till tekniska nämnden. Byggstarten är satt till första veck-
an i september och då hoppas vi verkligen att ingen andra 
coronavåg eller annat oförutsett sätter käppar i hjulet. 

Som avslutning kunde man kanske tro att jag är en rik-
tigt dysterkvist, men där misstar man nog sig rejält! Jag har 
fullt förtroende för att Korsnäs kommer att klara av både 
den ena och den andra frågan med minst lika bra resultat 
som i coronavirusets bekämpningsåtgärder. Dessutom tror 
jag att vi kommer att ha en solig och varm sommar att njuta 
av också!

En riktigt skön sommar önskar jag er alla,
Christina Båssar, kommundirektör
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2020 (+ moms 24%)

 Svartvitt Färg

1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

Höstens mötestidtabell
KOMMUNSTYRELSEN

JUNI  tisdag 30.6  kl.18.30  
 (Möte om Lärknäs upphandling)

AUGUSTI  måndag 17.8  kl. 18.30

SEPTEMBER  måndag 21.9  kl. 18.30

OKTOBER  måndag 12.10  kl. 18.30

NOVEMBER måndag 2.11  kl. 18.30 (Skatterna)
 måndag 23.11  kl. 18.30 (Budgetförslaget)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

JUNI  måndag 15.6  kl. 19.30

SEPTEMBER  måndag 28.9  kl. 19.30

NOVEMBER måndag 9.11  kl. 19.30 (Skatterna)
 måndag 16.11  kl. 18.30 (Budgetria,  
  ej möte)

DECEMBER  måndag 7.12  kl. 16.00 Julmiddag
  kl. 18.00  
 (Möte Budget och ekonomiplan)
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Företaget har existerat sedan 
1991. Starten skedde i ett garageut-
rymme vid dåvarande Wests affär i 
kyrkbyn. Några år senare flyttade 
företaget till en hall bakom Korsnäs 
handelslag och den nuvarande plat-
sen på Kronbacken blev företagets 
hemvist 1995, när den första hallen 
blev klar. 

Hallen har sedan dess byggts ut 
och idag förfogar företaget över 
knappt 300 m2 varma utrymmen.

- Men det är allt för trångt, påpe-
kar Mats när han visar mig runt i 
utrymmena. 

- Tyvärr är tomten för liten, vilket 
inte möjliggör några tillbyggen. Så 
om vi ska växa borde vi bygga en 
hall på ett annat, kanske synligare 
ställe med expansionsmöjligheter.

Mats Österberg har sysslat med glas i hela sitt liv. Di-
rekt efter grundskolan började han jobba på Botnia Glas 
i Pörtom, som är hans hemby. Sedan fortsatte han på en 
annan glasfirma i Närpes tills han grundade egen firma 
i Korsnäs 1991. Någon speciell utbildning har han inte, 
utan han är självlärd och fått sin kunskap och erfarenhet 
genom närmare 40 år i branschen. 

- Det finns ingen egentlig utbildning för glasbranschen, 
åtminstone inte på svenska, så det enda sättet är nog att 
lära sig via arbetet, konstaterar han.

Han började med att reparera fönsterglas. Sedan börja-
de han med tillverkning av isoleringsglas. 

Enbart i Korsnäs kommun fanns flera företag som syss-
lade med köksinredning i början av 1990-talet och med 
dem hade han ett gott samarbete. Mellan Vasa och Närpes 
fanns ytterligare många småsnickerier, som behövde hans 
tjänster. Men idag finns inga av dessa snickerier kvar.

Inglasade uterum och terrasser
Just nu är det inglasade uterum och terrasser, som ger 

det mesta arbetet.
- För femton år började de första inglasade uterummen 

synas i nejden, berättar Mats. 
Idag står den verksamheten för närmare 90 % av om-

sättningen. Distriktet finns längs kusten mellan Oravais 
och Kristinestad med fokus på Närpes, Korsnäs, Malax 
och Korsholm.

Korsnäs Glasservice erbjuder fullständig service med 
måttbeställda skjutdörrar och glasväggar, leverans och 
montering. Glasen måttbeställs, plockas ihop med ramar-

na i Korsnäs och monteras på plats 
hos kunden. 

Företaget har länge varit en en-
mansfirma, men sedan 2013 har sonen 
Mathias kommit med i verksamheten. 
Från och med i sommar är även andra 
sonen Robin involverad. Frun Carina 
Österberg är med på kontorssidan och 
sköter faktureringar och betalningar. 
Under en tid var inramning av tavlor 
en stor produkt, som hon också tog 
hand om, men tiderna har ändrats.

Under några år satsade företaget 
även på försäljning av trävaror, men 
det visade sig ganska snabbt att tiden 
inte räckte till.

- Min huvudsakliga sysselsättning 
med glasprodukter blev lidande, när 
jag skulle hinna med alla beställning-
ar på träsidan, så efter några års försök 

bestämde jag för att lägga ner den verksamheten, berättar 
han.

- Det skulle ha krävts både mer utrymme och framför 
allt mer tid för att sköta allt, och då valde jag glaset fram-
för träet.

Korsnäs ligger rätt
Mats Österberg har förblivit Korsnäs trogen, trots att 

hans produkter säljs över halva Österbotten. 
- Korsnäs ligger lämpligt mitt emellan Vörå och Kristi-

nestad, vilket gör att arbetsresorna blir lämpliga åt bägge 
hållen, konstaterar han. 

Vilka är dock företaget konkurrensfördelar?
- Bra pris, personlig service och fullständig leverans, 

tror Mats.
- Nöjda kunder skapar nya kunder. Dessutom finns det 

inte speciellt stor konkurrens i det området jag rör mig 
inom. 

Tidigare satsade företaget på en hel del reklam och an-
nonsering, men nuförtiden är det word-of-mouth och so-
ciala medier som sköter marknadsföringen.

Arbete finns hur mycket som helst. Coronapandemin 
har dessutom gjort att många privatpersoner har fått extra 
tid att sätta på hem, hus och fritidsbostäder. Mats får lov 
att hela tiden tacka nej till arbete för tiden räcker inte till. 

- Jag har jobbat som företagare i 38 år, utan några egent-
liga semestrar och ledigheter, förklarar han. 

- För egen del behöver jag inte mer jobb, men om sö-
nerna vill börja växa och expandera, är allt möjligt. Men 
då behövs större utrymmen och kanske en synligare plats.

Årets företag i Korsnäs 2019  
– Korsnäs Glasservice

Korandet av årets företagare i Korsnäs 2019 har uppskjutits pga coronapandemin. Prisceremonin 
sker på Korsnäs företagares vårmöte den 16 juni 2020. Årets företagarpris går till familjeföretaget 
Korsnäs Glasservice, som drivs av Mats Österberg. 
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Tommy Nystrand
Tommy Nystrand är den yngre av de två och har varit 

heltidsfiskare sedan 2008. Han utbildade sig till husbyg-
gare och jobbade först några år med det. Men fisket lock-
ade mer och mer och 2008 valde han att börja satsa helt 
på fisket.

Han har alltid trivts på sjön och fisket finns i blodet. Far-
far Edgar Nystrand var fiskare i hela sitt liv och av honom 
har han lärt sig mycket. 

Beslutet att bli fiskare var inte speciellt svårt sist och 
slutligen.

- Som fiskare och egenföretagare får man bestämma 
över sin egen arbetstid, menar han. 

- Man får arbeta när det behövs och måste man göra 
något annat en dag, kan man göra det. 

Den huvudsakliga fångsten består av abborre och sik, 
men Tommy har även ut laxfällor under den tid, som det 
är lovligt. Under höst, vinter och vår fiskar han närmare 
land, men sommartid måste han flytta sig längre ut, efter-
som fisken simmar längre ut för att hitta kallare vatten. 
Han fiskar oftast ensam, men när det laxryssjorna behöver 
hanteras samarbetar han med Kim Sundén - en annan ung 
fiskare – för då behöver man vara två. 

Fisken rensas och säljs till uppköpare. Polar Filé Fin-
land i Nämpnäs köper upp det mesta som fiskas. En del 
skräpfisk och fiskrens hamnar hos Molpe frys. 

Prisnivån har varit rätt stabil på fångad fisk och efterfrå-
gan finns hela tiden. Någon brist på fisk finns inte heller. 
De största hotbilderna finns närmast bland säl och skarv.

- Skarven äter mycket fisk, främst abborre, där den 
trivs, men vi har inte så mycket skarv i Molpe tack och 
lov, förklarar han.

- Sälen är däremot besvärligare. Den både äter fisk och 
förstör redskapen. Så det går åt onödigt mycket tid att re-
parera nät, bragder och krokar.

Årets nyföretagare i Korsnäs 2019
Korsnäs företagares pris till årets nyföretagare 2019 går till två entreprenörer, som valt att satsa 

på en traditionell näring, som inte lockar många yngre idag. Bägge företagarna har valt att satsa på 
kustfiske och har lyckats bra med sin verksamhet under de år de hunnit hålla på. De finns dessutom i 
samma by: F:ma Tommy Nystrand och F:ma Johan Sjöberg i Molpe.

Själv äter Tommy också gärna fisk. Om han själv får 
välja blir det antingen en stekt gös- eller abborrfilé på me-
nyn.

Johan Sjöberg
Johan Sjöberg är den äldre av de två och har varit hel-

tidsfiskare sedan 2003. Fiskeintresset väcktes i unga år 
och han har hållit på sedan 13-14 årsåldern. 

Johan Sjöberg utbildade sig först till husbyggare och 
hann jobba några år, innan han år 2003 beslöt sig för att 
satsa på fisket på heltid.

- I många år for jag ut på sjön varje dag efter jobbet och 
det blev tungt i längden, berättar han.

Johan Sjöberg fiskar ensam, men de första åren fiskade 
han tillsammans med sin morfar Sigfrid Granqvist.

- Sigfrid var med ända till 2010, då han fyllde 85 år, 
konstaterar Johan.

- Av honom har jag lärt mig det mesta.
Johan fiskar främst abborre och sik. Fördelningen är 

ungefär 50-50 på årsbasis. Johan brukar även ha ut en del 
gäddryssjor på våren.

Arbete finns alla dagar årets runt.
- De dagar man inte fiskar, finns det underhåll och repa-

rationer att göra, förklarar Johan.
En vanlig dag stiger han upp vid 5-6-tiden på morgonen 

och åker ut och vittjar näten. Sedan ska fisken rensas och 
levereras. På dagen är det dags för underhåll och andra 
arbeten. Om näten blivit smutsiga, ska de rengöras. På 
kvällen är det dags att lägga ut näten igen och så börjar 
arbetsdagen lida mot sitt slut. 

Kustfisket är ett medvetet val av Johan och något han 
kommer att syssla 
med resten av sitt liv.

- Jag trivs ute på 
sjön och får själv be-
stämma över min tid. 
Inget kan vara bättre 
än det, menar han.

Fisk äter familjen 
flera gånger i veckan. 
När han själv får väl-
ja favoriträtt blir det 
helst ugnstekt sik.
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Egentliga Finlands förbund har skickat en be-
gäran om utlåtande gällande utkastet till havs-
plan för Finland med målår 2030.

Utkastet till havsplanen omfattar Finlands territori-
alvatten och ekonomiska zon. Havsplanen är utarbetad 
från visionen ”Ett hållbart välbefinnande ur havet” och 
har följande konkreta målsättningar för det område, som 
Korsnäs kommun hör till:

Ett hamnnätverk som utvecklas och fungerande logis-
tiska förbindelser är i nyckelställning med tanke på regi-
onens tillgänglighet och konkurrenskraft. Förbindelserna 
till Sverige stöder utvecklingen inom ett flertal branscher.

Fiskerihushållningen har utvecklats med beaktande 
av hela värdekedjan från fiske och odling av matfisk till 
förädling. Verksamhetsförutsättningarna för kustfisket är 
tryggade. Regionen är också känd för de möjligheter som 
ansluter sig till fritidsfisket.

Regionens gedigna energikunnande och potential för 
förnybar energi har skapat nya möjligheter för regionen: 
produktionen och förbrukningen av förnybar energi ökar 
och de cirkulära ekonomilösningarna utvecklas. Byggan-
det av havsbaserade vindkraftverk har samordnats med 
havsområdets övriga användningsformer samt natur- och 
landskapsvärdena.

I användningen av havsområdet bidrar man till att det 
uppnås ett gott tillstånd i den marina miljön genom att lo-
kalisera de funktioner som ändrar miljön till de områden 
som är bäst lämpade för dem. Kunskapen om undervat-
tensnaturen och -kulturarvet har ökat.

Den nordliga marina miljön utnyttjas som attraktions-
faktor vid utveck-
lingen av skärgår-
den, städerna vid 
kusten och turist-
orterna. Turist- och 
rekreationsbruket 
av Kvarkens världs-
arvsområde samt 
övriga natur- och 
kulturobjekt har ut-
vecklats. 

Turist- och re-
krea t ionsmålens 
tillgänglighet och 
goda utbud på 
tjänster stöder ut-
vecklingen i bran-
schen. Den unika 
vinterturismen har 
ökat i betydelse när 
klimatförändringen 
förstärks.

I användningen 
av havsområdet, 
kusten och älv- och 

åmynningarna stöder man en återupplivning av vand-
ringsfiskbestånden och beaktar landhöjningskustens spe-
cialförhållanden.

I utkastet till havsplanen finns på Korsnäs kommuns 
område Harrström by och Molpe fiskehamn utmärkta som 
kulturvärden. Vattnen utanför Korsnäs är noterade som 
fiskeområden. En båtled in till Vasa går förbi Korsnäs. 
Kabeldragningen mellan Sverige och Finland finns inri-
tad och den havsbaserade vidkrafsparken utanför Korsnäs 
kust har förstorats jämfört med landskapsplanen.

Kommunens utlåtande
Kommunstyrelsen framförde 25.5.2020 följande som 

sitt utlåtande på utkastet till Finlands havsplan 2030:
• Det är bra att hamn nätverken och de logistiska för-

utsättningarna i området kommer fram ordentligt.
• Elöverföringskabeln mellan Finland och Sveri-

ge eller det sk Fenno-Skan 1 projektet bör dras in 
till land med en sådan dragning och med metoder 
som minst möjligt stör redan befintliga bebyggda 
platser. I möjligast mån ska bostadsbyggnader och 
sommarstugor helt undvikas om kabeldragnings-
projektet ska förverkligas. Projektet bör också i för-
verkligandeskedet uppgöras i nära samarbete med 
den kommunala planläggningsmyndigheten.

Närmare lokal information om motiveringen till den ut-
ökade havsvindkraftsparken utanför Korsnäs bör ges av 
Österbottens förbund på lokala informationstillställningar 
så fort coronasituationen tillåter större samlingar.

Utlåtande om Finlands havsplan 2030
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Havsplaneområdet utanför Korsnäs kust.
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Lärare inom småbarnspedagogik
En befattning på heltid som lärare inom småbarnspe-

dagogiken i Korsnäs fr.o.m. 1.8.2020 tillsvidare har varit 
ledigförklarad. Befattningen fick tre sökande. 

Bildningsnämnden valde 5.5.2020 Maria Westerback 
till lärare inom småbarnspedagogiken från 1.8.2020.

Barnskötare inom småbarnspedagogik
En befattning på 50 % av heltid som barnskötare inom 

småbarnspedagogiken i Korsnäs fr.o.m. 1.8.2020 tillsvi-
dare har varit ledigförklarad. Befattningen fick fyra sö-
kande. 

Bildningsnämnden valde 5.5.2020 Ann-Sofie Håkans 
till barnskötare inom småbarnspedagogiken från 1.8.2020.

Assistenter inom småbarnspedagogik
Flera assistentbefattningar till småbarnspedagogiken i 

Korsnäs för tiden 5.8.2020-31.5.2021 har varit ledigför-
klarade i Vasabladet. Elva ansökningar inkom. 

Bildningsnämnden valde 5.5.2020 följande assistenter 
inom småbarnspedagogiken för tiden 5.8.2020-31.5.2021:

Harrström daghem: Frida Perjus 30 h/v
Molpe daghem: Sandra West 30 h/v
Kottebo/Lillkotten: Marina Stenbäck 30 h/v
Kottebo/Siili-Kotten: Jenny Back 30 h/v
Kottebo/Kotten: Adna Kavdic 33,75 h/v

Timlärare vid Korsnäs kyrkby skola
En timlärartjänst med placering vid Korsnäs kyrkoby 

skola har varit ledigförklarad. Nio personer har anmält 
intresse för tjänsten.

Bildningsnämnden valde 5.5.2020 PeM Benita Lidman 
till timlärare vid Korsnäs kyrkoby skola tillsvidare från 
1.8.2020.

Klasslärare vid Taklax skola
Tjänsten som klasslärare vid Taklax skola har varit le-

digförklarad. Sju personer har sökt tjänsten.
Bildningsnämnden valde 5.5.2020 PeM Jessica Frans 

till klasslärare med placering vid Taklax skola tillsvidare 
från 1.8.2020.

Skolgångsbiträde till Molpe skola
Befattningen som skolgångsbiträde vid Molpe skola har 

varit ledigförklarad. En sökande har anmält intresse.
Bildningsnämnden valde 5.5.2020 Mona Gullblom 

till skolgångsbiträde vid Molpe skola tillsvidare från 
17.8.2020.

Pilotprojekt för förmansut-
bildning på distans

Korsnäs kommun har erbjudits att delta i ett 
pilotprojekt med förmansutbildning på distans 
med finlandssvensk betoning tillsammans med 
kommunerna Sibbo och Pargas.

Tanken är att projektet inleds före sommarsemestrarna 
och sedan fortsätter verksamheten under östen och in på 
2021.

Eftersom det är fråga om distansutbildning kan delta-
garna delas in i olika grupper för att få kollegialt stöd från 
de andra deltagande kommunerna och få nya idéer av var-
andra på köpet.

För Korsnäs kommuns del har framförts önskemålet 
att en systematisering av förmännens utvecklingssamtal, 
dels i form av dokumentation samt i form av utformning-
en skulle vara en del av projektet.

Förmansutbildningen i Korsnäs omfattar 12 – 16 per-
soner lite beroende av hur många som vill delta. Kostna-
den för hela projektet uppgår till 150 euro per deltagande 
person.

Kommunstyrelsen beslutade 25.5.2020 att gå med i pro-
jektet och hoppas att så många förmän som möjligt kan 
delta i utbildningen. 

Stiftelsen för Vasaregionens 
övningskörbana

Kommunstyrelsen utsåg 25.5.2020 sin represen-
tant samt ersättare till Stiftelsen förVasaregio-
nens övningskörbana för perioden 2020-2021. 

Johan Holm-Rosbäck valdes till ordinarie representant i 
stiftelsen och Roger Lindholm valdes till ersättare.
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! Sommarhälsningar från Lärknäs/Annahemmet! 

 
Här är några bilder från när vårkänslorna tog fart hos oss.  

Bilderna visar lite av vad vi sysslat med under en lite annorlunda vår. 
En önskan om varma, friska och sköna sommardagar till er alla i hopp om att vi snart kan ses igen!

 

Vårsådd.Vårsådd. Besök på terrassen.Besök på terrassen.

Hästbesök. Hästbesök. Inomhuscafé med hemmagjord Inomhuscafé med hemmagjord 
glass & ”American pancakes”.glass & ”American pancakes”.

Rabarberpajsbakning på Rabarberpajsbakning på 
terrassen.terrassen.
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Allt färre covidsjuka 
vårdas på intensiven
• Allt färre får intensivvård sedan flera  
dagar tillbaka, överallt i landet utom 
i Helsingfors. Men det är inte bara bra.

Behovet av intensivvård för covid-19 minskar. De 
nya siffrorna visar på en trend som är tydlig i sjuk-
vårdsdistrikten utanför Nyland.

Kari Auranen, statistiker på Åbo universitet,

säger  att epidemin har frusit. Det kan ses som
positivt, men ökar risken för en stor andra våg:

– Jag tror inte på festivaler och sådana evene-
mang i sommar. Sidan 5

Liga kokade 
amfetamin
En utländsk liga på sexton 
personer åtalas för grova och 
mindre grova narkotikabrott.
De två huvudåtalade männen 
riskerar omkring sex års ovill-
korligt fängelse på var för att 
ha kokat och sålt amfetamin 
för tiotusentals euro i Vasa 
och Jakobstad under åren
2017–2019. Sidan 9

Mirkas mun-
skydd är här
NykarLeby. Den första  
leveransen munskydd an-
lände till Jeppo i går. Mirkas
vd Stefan Sjöberg säger att 
skyddsutrustningen ser ut 
att leva upp till kraven.

Men innan de levereras till 
sjukhusen i Vasa, Björneborg
och Åbo ska en kvalitets-
kontroll göras. Sidan 6

Det byggs trots coroNaepiDeMiN. För att hindra att covid-19 sprids kom Statsrådet med 
anvisningar för planering och genomförande av reparationsprojekt i byggnader den 9 april. I första 
hand riktas begränsningarna till bostadsbolag men också projekt i egnahem berörs. Sidan 4

Andreas Bergvik, vd på Aveo Bygg-
Rakennus, säger att företaget har
klarat sig bra hittills, trots corona-
pandemin.  Foto: MIkael Nybacka

Rekordbra
år för Vasa 
Elektriska
Vasa. Det kan vara svårt att få 
pengarna att räcka till just nu. 
Vasa Elektriska vill hjälpa till 
och sänker därför priset på el 
med tio procent.

Samtidigt meddelar bolaget  
att man hade ett historiskt bra
år i fjol. Resultatet var det 
bästa  någonsin. Sidan 8

Nästan 100 kan
permitteras
MaLax. I teorin kan 98 an-
ställda i Malax kommun bli 
permitterade på grund av  
coronaepidemin. Men så
många blir det inte, man för-
söker hitta ersättande jobb.

Permitteringarna blir inte 
av genast heller, varseltiden 
gör att de kan träda i kraft  
tidigast den 22 maj. Sidan 8

lösnummer 3,50 € 
www.vasabladet.fiÅrgång 164

Nummer 92
21 april 2020
tisdag

Coronastödet till 
ensamföretagare

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
info@vasek.fi

Stöd till ensamföretagare i Korsnäs, 
kan nu ansökas på www.vasek.fi
Bekanta dig noggrant med anvisningarna och 
lämna in din ansökan först när alla kriterierna 
uppfylls!

Korsnäs 06-364  1102. Vard. 8–18, lö 9–14

mr.motors
www.mrmotors.fi

Gräsklippare
Trimmers

Generatorer
Vattenpumpar
Jordfräsar
4 års garanti

www.mrmotors.fi

VÅRERBJUDANDE!

-10%

044 230 3915       info@wasacarservice.fi

www.wasacarservice.fi                  Mejerigatan 2–4, 65100 Vasa

ALLA REPARATIONSTJÄNSTER

TJÄNSTER ✔ batterier och startmotorer ✔ bilservice 
✔ kamremsbyte ✔ service och reparation av bromsar 
✔ byte av brännare ✔ montering av motorvärmare

Erbjudandet gäller 
fram till 30.4

Palvelemme: ark. 9–20, la 9–18, su 10–18

      UUSI OSOITE
Vöyrinkatu 45 (ent. linja-autoasema)

HUOM!

495
€

€20ORVOKKI
8 kpl

PUUTARHA-
MULTA
7X70 L

AVAAMME HUOMENNA!

P. 045 340 9501
Vasa: Vörågatan 45 (f.d. busstation) 

Vard. 9–18, lö 9–16, sö 11–16
Tfn 045 340 9501

20e

PENSÉ 8 st

TRÄDGÅRDS-
JORD
7x70L (490L)

595
BILLIGASTE!

NÄRODLAD!
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rAnsökan för krisstödet ämnat för ensamföretagare har 

redan varit öppen en tid. På VASEK, där ansökningarna 
gås igenom före de sänds vidare till företagets hemkom-
mun för beslutsfattandet, har redan över 300 ansökning-
ar behandlats.

En företagare som redan sökt och även fått stödet är 
fotografen Jonna Nygård i Vasa.

– Inom en vecka hade jag pengarna på kontot, berät-
tar Nygård, som upplevde att ansökningsprocessen gick 
snabbt och enkelt.

Jonna Nygård driver egen fotoateljé i Vasa och såg sig 
tvungen att temporärt stänga studion under coronakri-
sen. Hon sökte och fick snabbt beviljat stödet för ensam-
företagare. Att behandlingstiden dessutom var så kort 
blev en positiv överraskning. Virkama är inte förvånad.

– Har man alla bilagor klara och är väl förberedd innan 
man sätter sig ner för att fylla i ansökan, tar det inte läng-
re än en kvart, och både vi och kommunerna har gjort 
vad vi kan för att behandla ansökningarna snabbt.

A och O är alltså att vara förberedd, och först och 
främst gäller det att se till att man uppfyller alla kriterier 
för att söka.

– Man måste vara ensamföretagare utan anställda, ar-
beta heltid i företaget, ha en giltig FöPL-försäkring alter-
nativt en omsättning på minst 20 000 euro per år. Man 
ska kunna uppvisa en lönsam verksamhet före coronakri-
sen, och som man planerar att fortsätta med efter krisen, 
fortsätter Virkama.

– Slutligen måste man också kunna bevisa att omsätt-
ningen sjunkit med åtminstone 30 procent efter den 16 
mars 2020 – antingen med kontoutdrag eller bokförings-
rapporter.

Är kriterierna uppfyllda kan man gå vidare till följande 
steg och se till att man har den information och de bila-
gor som behövs när ansökan ska fyllas i.

– Ansökningsblanketten kan inte sparas, så man ska ha 
all information tillgänglig, poängterar Virkama och räknar 
upp vad som behövs:

– Företagets FO-nummer och FöPL-nummer, informa-
tion om företagets form och hemort, startdatum för verk-
samheten, företagets kontonummer i IBAN-form samt in-
formation om eventuella tidigare de minimis-stöd.

Sedan tillkommer de bilagor som behövs. Hit hör bok-
slut för 2019, bokföringsrapport eller kontoutdrag som 
bevisar att omsättning försvagats minst 30 procent efter 
den 16 mars 2020 samt ett skatteskuldsintyg.

– Bilagorna lämnas enklast in elektroniskt genom att 
man skannar dem och konverterar dem till PDF-filer eller 
tar en bra bild med mobiltelefon. Skatteskuldsintyg kan 

Hög tid att söka krisstöd 
för ensamföretagare  
– Väl förberedd går ansökningsprocessen 
snabbt och smidigt

beställas elektroniskt på Skatteförvaltningens hemsida 
och din bokförare kan sända dig nödvändiga rapporter 
för de aktuella tidsintervallerna, tillägger Virkama.

Ansökningsbesluten fattas av en tjänsteman i företa-
gets hemkommun och stödet beviljas i syfte att stabili-
sera företagsverksamheten under kristiden. Stödet får 
användas enbart till kostnader för företaget, inte till egen 
lön.

Jonna Nygård är väldigt glad och tacksam över möjlig-
heten att få krisstöd:

– Stödet hade stor betydelse för mig, avslutar hon.
Läs mera om stödet för ensamföretagare och hur man 

söker: www.vasek.fi -> Stöd för ensamföretagare
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Läs kommunens hemsida för den senaste informationen. Info om corona på andra språk finns här https://
www.korsnas.fi/info-om-coronavirus-pa-olika-sprak-information-about-coronavirus-in-different-languages/
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Konstruktion/foto: Jan H. Eriksson
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HUSTRU      

DÄR STÅR 
HAN I 

PARKEN 
MED SIN 
HUSTRU   

BUDBÄR-
ARE I GEN    

NAMN: ________________________________

ADRESS: _______________________________

KorsnäsKrysset 
Lämna in din lösning senast 31.7.2020 till Korsnäs kommun, Strand-
vägen 4323, 66200 Korsnäs för att vara med i utlottningen av fina 
Korsnäspriser.
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Behandlade bygglov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 5.5.2020 beviljat föl-
jande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd. 

Bygglov 
Byggherre  By RNr  Ändamål
Tarja Skantz-Hamm  Molpe 4:165  Gäststuga
Timo Luoma o Sirppa Nord Molpe 3:148  Tillbyggnad fritidshus
Mats o Mona Sjöblom  Molpe 3:171  Gäststuga
L-E och Susanne Nylund  Molpe 5:70  Bostad
L-E och Susanne Nylund  Molpe 5:70  Garage
L-E och Susanne Nylund  Molpe 5:70  Strandbastu
Korsnäs kommun Taklax skola  Taklax 21:0  Ändring av utr.

Åtgärdstillstånd
Byggherre  By RNr  Ändamål
Sanela Brki’c  Korsnäs 23:6  Växthus
Sanela Brki´c  Korsnäs 23:6  Kiosk
Torsten Pellfolk  Korsnäs 876:2  Inglasning av kvist, villa
Torsten Pellfolk  Korsnäs 876:2  Inglasning av terrass,
   bastu
Mikael Sten  Korsnäs 14:61  Inglasning terrass, 
  gäststuga
Petter och Linda Södergran  Korsnäs 2:87  Växthus
Bst ab Molpe rosen  Molpe 4:216  Inglasning av terrasser
Marjatta Laitinen, Turo Laitinen  Molpe 10:74  Gråvattensystem +   
  sluten tank
Jan-Erik o Stina Strandberg  Molpe 1:244  Inglasning av terrass
Petri Puska  Taklax 24:3  Grillhus 
Petri Puska  Taklax 24:3  Skyddstak
Mats Sandholm o 
Alexandra Stenfors  Taklax 8:99  Inglasad terrass och   
  skyddstak

Anmälningsärenden
Byggherre  By RNr  Ändamål
Ulf Ömossa Korsbäck 6:35 Lusthus 
Petri Puska  Taklax 24:3  Förråd

Rivningsanmälningar
Byggherre  By,RNr  Ändamål
Annica Honkanen  Harrström 2:254  Växthus
Ulf Ömossa  Korsbäck, 6:36 Äldre fritidshus
Korsnäs kommun Korsnäs, 32:0 Äldre bostadshus
Lars-Erik o Susanne Nylund  Molpe 5:70  Äldre fritidshus, bastu   
  och ekonomibyggnad

Nya lokala försälj- 
ningspunkter i 
Korsnäs

Våra gårdar producerar här-
liga produkter och Korsnäsbyg-
den spirar och gror i en urba-
niserad värld.  Tillgången till 
mångsidig lokal service är be-
tydelsefull i Korsnäs, både för 
boende och företagande.  

Kiosken och Tomatbutiken har i 
sommar tillkommit i kommunens 
centrum och står alla till tjänst.       

Text och foto,  Roger Bergström.

Beläggningsarbetet på Strand-
vägen mellan Molpe och Ytter-
malax har inletts första veckan 
i juni. Beläggningsarbetet fort-
sätter där förra årets arbetet tog 
slut; vid Stenlundsvägens kors-
ning i Molpe.

Under arbetet uppstår långa köer, 
men snart kommer vägytan att vara 

Ny beläggning på Strandvägen 
helt förnyad. Den gamla asfaltsbe-
läggningen kommer att bli kvar under 
den nya. Det är endast vid avfarter-
na och korsningsområdena som den 
gamla asfalten fräses bort. 

Entreprenaden utförs av det riks-
svenska bolaget PEAB Asfalt, som 
i april i år förvärvade YIT:s belägg-
ningsverksamhet i Finland. 

Kiosken finns på Strandvägen 
4221 och drivs av Sanela Brkic. I 
kiosken säljs hönsägg, vaktelägg, 
tomater, potatis och snart även 
vårlök, rädisor, sallad, spenat och 
gurkor från eget växthus.

Tomatbutiken finns på Kyrkoby-
vägen på fd handelslagets gård. 
Kent Sandman säljer bl.a. toma-
ter, gurkor, paprika, jordgubbar 
och djävulssylt i självbetjänings-
butiken.
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Sommar i Korsnäs

Paddling
Företaget Polkuped Kajak erbjuder sedan som-

maren 2018 guidade turer och uthyrning av ka-
jaker, SUP-brädor och cyklar vid simstranden i 
Molpe. 

Eva Ramstedt, den ena hälften av företaget, har gått en 
utbildning till paddlingsinstruktör och företaget satsar 
mer och mer på grundkurser i paddling, teknikkkurser 
och ledda paddlingsturer. Varje torsdag ordnas en tors-
dagspaddling runt om i Vasaregionen. Däremellan görs 
olika kortare och längre guidade utfärder och i sommar 
utlovas även pop-up-paddlingar på nya platser. Företaget 
är även mobilt och kan komma med vår kajaktrailer dit 
kunden önskar.

Kolla aktuell information på hemsidan https://polku-
pedkajak.fi/

Några större evenemang arrangeras inte i Korsnäs i sommar. Det innebär mer tid att njuta av vår 
natursköna bygd; paddla, simma, vandra i naturen, åka på båtturer osv.  
Fotbolls- och idrottssäsongen sätter igång så småningom och andra aktiviteter i mindre skala kom-
mer att ordnas när vi närmar oss hösten. Kanske det ännu finns möjlighet att dansa i Molpe pavil-
jong i höst - vi får se. I juni öppnas muséerna och nya utställningar har byggts upp. Förhoppningsvis 
blir det sommartorg även i sommar och kanske även någon marknad mot höstsidan.

Tyvärr lever vi lite i väntans tider och det gäller att följa med i dagspressen och på sociala medier 
för att få reda på för att hålla reda på vad som händer i nejden. På följande sidor ger vi lite lite tips 
på vad man kan syssla med i sommar i Korsnäs.

Molpe är ett riktigt paradis för den som älskar 
havet, vill utöva olika sportaktiviteter, simma el-
ler bara njuta av gemenskapen och den fina na-
turen. 

Simstranden är långgrund och passar både för yngre 
och äldre. Ute vid bryggan finns ett hopptorn för den våg-
halsige. På stranden kan man sola i sanden eller på gräset, 
leka i klätterställningarna eller spela bollspel. 

Vid simstranden ordnas även Folkhälsans simkurser.
Bredvid stranden ligger restaurangen Strand-Mölle, 

som erbjuder allt från snabbmat till a la carte, glass och 
allehanda drycker, t.o.m. en alldeles egen öl.

Molpe simstrand
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Aktivitetsparken Skepp och Skoj
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Harrström simstrand

I Harrström finns både en populär simstrand 
nere vid havet, men också en aktivitetspark mitt 
i byn.

Simstranden är ett välbesökt ställe sommartid. Vid 
simstranden finns omklädningsrum, wc, bastu, ett grill-
hus och en kiosk, som håller öppet under sommaren. Vid 
simstranden ordnas även Folkhälsans simkurser.

Aktivitetsparken Skepp och Skoj ligger bredvid ung-
domslokalen i byn. Där finns möjlighet både till träning 
och lek men är även ett trevligt ställe att bara ta det lugnt 
och umgås på och kanske grilla en korv. I parken finns 
även en grillkiosk, som håller öppet varje dag  under som-
maren och erbjuder både glass och hamburgare.

SIMSTRANDSETIKETT
Kom ihåg att röra dig ansvarsfullt på stranden:
1.      Stanna hemma ifall du är sjuk!
2.      Undvik folkrika stränder
3.      Njut av stranden med dina nära och kära 
men håll ett säkerhetsavstånd på två meter till de 
övriga på stranden och i vattnet.
4.      Snyt dig och hosta i en engångsnäsduk även 
på stranden. Kom ihåg god handhygien på toalet-
ten, vid motionsplatser utomhus samt vid lekplat-
ser för barn.
5.      Ta hand om din miljö. Släng skräpen i skräp-
kärl eller ta dem med dig.
6.      Bekanta dig med strandens informationstavla 
och följ instruktionerna. Strandvakten ger instruk-
tioner vid behov.
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Korsnäs gruvled går runt området, som upp-
stått vid Korsnäsgruvan.
Parkering och start vid fd kontorsbyggnaden. 
Leden rundar dagbrottet, där den första rast-
platsen finns. Leden går vidare upp på slagg-
högen och rundar det konstgjorda berget där 
rastplats 2 finns. Därefter kan man följa leden 
tillbaks till starten, eller ta en avstickare via 
gruvtornet.
Leden är ca 2000 m lång och går i lätt terräng.
Gruvleden upprätthålls av föreningen Korsnäs 
Mine Center rf.

Molpehällorna
Ute till havs i södra delen av världsarvet Kvar-
kens skärgård ligger Molpehällorna. Ögruppen 
ligger invid en remmad farled, 6 km från Bred-
skärs fiskehamn, eller 8 km från Restaurang 
Strand-Mölle.
Molpehällorna består av ett stort antal sam-
manvuxna öar. Terrängen är mosaik av ung 
lövskog, vassruggar och havsvikar som håller 
på att växa igen.
På Molpehällorna finns en markerad naturstig, 
som startar från gårdsplanen på Molpehällorna. 
Naturstigens sidostig leder till en rekonstruktion 
av Molpehällornas vippfyr (minnesmärke över 
Bottniska vikens första båk). 
Naturstigen är en rundslinga på 1/2/3 km, bero-
ende på hur man väljer att gå.
Naturstigen upprätthålls av Forststyrelsen.
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Waterloo vandringsled är en naturstig med 
många olika terrängtyper att vandra genom. Le-
den är totalt 3666 meter i en riktning (7332 m 
fram och tillbaka). 

Waterloo-leden startar vid Waterloo spånbana som är 
belägen längs strandvägen mellan Korsnäs och Molpe 
(Strandvägen 3681). Leden sträcker sig mellan Water-
loo-området och Lisasgrynnan ute vid kusten. 

Leden är utmärkt med röda band. Skyltar informerar om 
kvarvarande och avverkad distans längs hela leden. Det 
finns två rastplatser längs leden. 

Rastplatsen väster om Äppelfjärdsdiket.Ledens port nära Lisasgrynnan.
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Hamnträskets vandringsled 
Hamnträskets vandringsled finns på Södra Björ-
kön (Harvungön) i Harrström.  
Naturstigen leder upp från skyddshamnen som 
finns vid Påbådan till Hamnträsket och därifrån till 
stranden i väster. 
Träsket har ett rikt fågelliv och i det natursköna 
området vid träsket finns ett stort utsiktstorn och 
en grillplats. 
Leden är ca 2 km lång och upprätthålls av privata 
krafter.
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Föreningen Folkhälsan meddelar om simskolor sommaren 2020
Observera, denna annons utgår från att vi i sommar kan ordna simskoleverksamhet. 
Vi följer ständigt med de direktiv som ges av Folkhälsans förbund och reserverar oss 
för att ändringar kan ske plötsligt pga. rådande situation. Vi ber er följa vår sida på 
Facebook för ytterligare information.
 Korsnäs 1.6.2020 // Styrelsen 
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Simskolorna riktar sig till barn födda 2014 
eller tidigare.

22.6–3.7 vid Molpe simstrand
Barn från Molpe på förmiddagen 
kl. 10.00 – 12.30
Barn från Korsnäs & Korsbäck på 
eftermiddagen kl. 13.30 – 16.00
6.7–17.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström
kl.10.00 – 12.30

Lek och plask
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen.

Grupp 1, 22–26.6. Molpe
Grupp 2, 29.6–3.7. Molpe
Grupp 3, 6–10.7. Harrström

Simlärare i Molpe: Hanna Enlund, Adam 
Häggqvist, Ann-Sofie Ramstedt
Simlärare i Harrström: Hanna Enlund, 
Adam Häggqvist
Lekledare i Molpe och Harrström: Adam 
Ravald, Alma Södergran, Oliver Backholm

Avgifter
Lek och plask: 1 barn 15 €, 2 barn 25 €.
Simskola: 25 € per barn för medlemmar 
och 30 € per barn för icke medlemmar i 
Folkhälsan.

Avgiften för simmärken som barnen 
tar under simskolan ingår i avgiften för 
simkursen, det tillkommer alltså ingen 
avgift för eventuella simmärken.
Transport till och från simskolan: 10 €

Anmälan
Kom ihåg anmälan till sommarens 
simskoleverksamhet. Antalet deltagar-
platser är begränsat.  Anmälan sker via 
internet på följande adress  https://
www.folkhalsan.fi/korsnas/  Kom ihåg att 
meddela om eventuell transport i samband 
med anmälan. Sista anmälningsdag är 
15.6 för simskolorna vid Molpe simstrand 
och 30.6 för simskolorna vid Harrström 
simstrand.

Avgiften ska vara betald innan simskolan 
inleds! Information om betalningen ges 
när man gör anmälan via internet. 

Vid frågor gällande sommarens 
simskoleverksamhet kontakta simombud:
Eva Ramstedt 0505366281
Nadja Söderholm 0442759999
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Serieprogrammet blev till sist färdigt. P.g.a. den nu rådande situationen spelas serierna som enkla. I 
division 3 spelas efter den enkla serien en fortsättningsserie där de 6 första lagen spelar om avance-
mang i ett övre slutspel och de sista 5 lagen spelar mot nedflyttning i ett lägre slutspel.

Koffens division tre lag har nu tränat några veckor. Uppslutningen har varit god och restriktionerna har 
följts. Småskador förekommer som brukligt under försäsongen, men det är inga stora bekymmer inför 
året. P.g.a. att våra målvakter befinner sig på fel sida gränsen söker vi nu med ljus och lykta efter en 
duktig målvakt för början av årets säsong. Men nog skall väl vår coach Tomislav Krstevski hitta någon. 
Några träningsmatcher är också inbokade, så håll koll på Korsnäs Fotbollsförenings facebooksida, så 
får ni datum och tidpunkt för matcherna där.

Serieprogram division 3 Korsnäs FF:s matcher
Torsd.  18.06 kl. 19.00 Korsnäs FF  - NIK   Korsnäs Arena
Fred. 26.06 kl. 18.30 Norrvalla FF  - Korsnäs FF  Oravais
Torsd.  02.07 kl. 19.00 Korsnäs FF  - Sundom IF  Korsnäs Arena
Onsd. 22.07 kl. 19.00 Närpes Kraft  - Korsnäs FF  Mosedal
Månd. 27.07 kl. 19.00 Korsnäs FF  - VPS-Akat.  Korsnäs Arena
Torsd. 30.07 kl. 19.00 Korsnäs FF  - KPV-Akat.  Korsnäs Arena
Onsd. 05.08 kl. 19.00 Sääripotku  - Korsnäs FF  Yxpila
Torsd. 13.08 kl. 19.00 Korsnäs FF  - Sporting Kristina Korsnäs Arena
Fred. 21.08 kl. 19.00 Kaskö IK  - Korsnäs FF  Kaskö
Onsd. 26.08 kl. 18.30 VPV   - Korsnäs FF  Brändö

Serieprogram division 6 Korsnäs FF:s matcher
Onsd. 17.06 kl. 19.00 VäVi   - Korsnäs FF2  Lillkyro
Månd. 23.06 kl. 19.00 Korsnäs FF2  - PeIK   Korsnäs Arena
Tisd. 30.06 kl. 19.00 Malax IF  - Korsnäs FF2  Malax
Tisd. 07.07 kl. 19.00 Korsnäs FF2  - FC Korsholm2  Korsnäs Arena
Månd. 20.07 kl. 19.00 Black Islanders - Korsnäs FF2  Karperö
Tisd. 28.07 kl. 19.00 Korsnäs FF2  - Norrvalla FF2  Korsnäs Arena
Lörd. 08.08 kl. 15.00 FC Sport-j  - Korsnäs FF2  Gerby
Tisd. 18.08 kl. 19.00 Korsnäs FF2  - BK-48   Korsnäs Arena
Tisd. 25.08 kl. 19.00 Korsnäs FF2  - BK-48 YB  Korsnäs Arena
Fred. 04.09 kl. 18.00 Sporting Kr. Akat. - Korsnäs FF2  Kristinestad
Torsd. 10.09 kl. 18.30 Korsnäs FF2  - Laihia SC  Korsnäs Arena

Senaste nytt från Korsnäs FF
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INFO FRÅN  INFO FRÅN  
KORSNÄS 4 H KORSNÄS 4 H 

Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi
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MatskolanMatskolan
Matskolan för Dig som är 8-12 år hålls i 

år den 11-14.8 på Korsnäsgården. De som 
redan hade anmält sig till Matskolan i juni 
(som var ursprungliga planen) har automa-
tiskt plats. Det finns ännu platser till årets 
Matskola, info och anmälan hittas på: www.
matskolan.fi  Anmäl så snart som möjligt, 
för att underlätta planeringen av program 
och behov av ledare!

Digitalt sommarlägerDigitalt sommarläger
Måndag-onsdag 15-17.6 ordnas ett di-

gitalt sommarläger för Dig som går i åk 
1-6. Lägret består av en massa häftiga 
workshopar att välja mellan, vissa är rik-
tade till åk 1-3 och vissa till åk 4-6. Du kan 
delta var än Du befinner Dig, förutsatt att 
Du har en telefon, platta eller dator med in-
ternetanslutning. Delta en eller flera dagar, 
i de workshopar Du vill! Läs mera på: www.
fs4h.fi/evenemang Deltagande i lägret är 
gratis! 

 
FöretagshäftenFöretagshäften

Ännu hinner man beställa företagshäften! 
Om man utför sysslor hemma, kan man fyl-
la i dem i 4H:s företagshäften, Juniorupp-
giften riktar sig till barn upp till 10 år och 
Min 4H-uppgift över 10 år. Alla som lämnar 
in sina häften i höst får pris! Vill Du delta i 
4H:s traditionella solrostävling (solrosfrön 
fås av Petra) eller beställa ett företagshäf-
te, ta kontakt per mail eller telefon. Info 
om medlemsskap mm. hittar du på www.
korsnas.fs4h.fi eller genom att ta kontakt 
med Petra. Håll koll på vår hemsida, Face-
book eller Instagram för aktuell info, nyin-
satta evenemang, odlingstips och inspira-
tion mm.

 
Vid frågor, ta kontakt på: petra.sund-

holm@fs4h.fi eller 045-876 48 38

KKOORRSSNNÄÄSS  HHEEMMBBYYGGDDSSMMUUSSEEUUMM  
hhåållllss  ööppppeett  uunnddeerr  ttiiddeenn 1166..66--99..88  22002200  

ttiissddaagg--ssöönnddaagg kklloocckkaann  1133--1177  mmeedd gguuiiddee  ppåå  ppllaattss..  

ÖÖvvrriiggaa  ttiiddeerr  eennlliiggtt  öövveerreennsskkoommmmeellssee..  

- Sommarens utställning är den samling textilier m.m. som 
donerats av Gretel Dahlberg.

- Lottförsäljning på det fina dockparet med Korsnäströjor 
ordnas under tiden 10.7-10.12.2020

- Övriga aktiviteter är p.g.a. pandemin inhiberade tillsvidare.

- Föreningen har erhållit bidrag från Museiverket för målning
av museets utsida, vilket ska verkställas under sommaren. 

  FÖLJ OSS PÅ HEMSIDAN KORSNAS.HEMBYGD.FI ELLER FACEBOOK 

IF FYREN  
INFORMERAR

FYREN FRIIDROTT SOMMAREN 2020
IF Fyren kommer att dra igång friidrotts-”TRÄ-
NINGAR” i juni månad på Korsnäs Arena. 
Här kommer programmet ända till första juli.
Fortsättningen meddelas senare på föreningens 
hemsida/facebook.

TRÄNING:
onsdag 10.6 kl.18.30
onsdag 17.6 kl.18.30
onsdag 24.6 kl.18.30
onsdag 1.7 kl.18.30

För vem ? Träningar för barn födda 2014 (6år) och 
tidigare (äldre).
Träningarna sker i mindre grupper med samma 
ledare !
Kom ihåg, delta endast om du är helt frisk !
Tvätta alltid händerna före och efter träningen 
samt använd också handsprit (finns på idrottspla-
nen) !
Håll tillräckligt med avstånd !

Läs mera angående reglerna på http://www.avi.
fi/sv

VÄLKOMNA MED PÅ FYREN-TRÄNING !     
Friidrottssektionen
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Sommarens program
Midsommardagen lö 20.6 kl 11.00 gudstjänst. Janne 
Heikkilä, Kjell Lolax.

Sö 21.6 kl 19.00 kvällsgudstjänst i Molpe bykyrka. 
Heikkilä, Lolax. Efteråt Bönehusföreningens årsmöte.

Sö 28.6 kl 11.00 gudstjänst. Janne Heikkilä, Heidi 
Blomqvist.

Sö 5.7 kl 18.00 kvällsgudstjänst i Korsnäs kyrka, 
Heikkilä, Lolax. Nattvard firas.

Sö 12.7 kl 18.00 kvällsgudstjänst i Korsnäs kyrka, 
Heikkilä, Blomqvist.

Sö. 19.7 kl. 18.00 kvällsgudstjänst i Korsnäs kyrka 
Heikkilä, Lolax. Nattvard. 

Sö. 26.7. kl. 18.00 kvällsgudstjänst i Korsnäs kyrka, 
Daniel Norrback, Heidi Blomqvist

Sö. 2.8.   kl. 11.00  Gudstjänst i Korsnäs kyrka, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm. Nattvard.

Sö. 9.8.   kl. 11.00 Temagudstjänst utomhus i 
museiområdet, Guy Kronqvist, Deseré Granholm

På grund av coronaviruset, hålls inga 
sommarsamlingar på Strandhyddan denna sommar. 
Istället hålls dem i Korsnäs kyrka. Datumen för 
samlingarna i kyrkan är 24.6, 8.7, 22.7, 5.8, 19.8 
och 2.9. Samlingarna börjar kl. 19.00  (ca 1 timmes 
program, ingen servering). Huvudtalare för 
samlingen 24.6 är Leif Erikson från SLEF. För mera 
info läs i Kyrkpressen.

Pastorskansliet
Pastorskansliet är fortsättningsvis stängt. Ärendena 
sköts via telefon och e-post. 044-4101800 E-mail:  
korsnas.pastorskansli@evl.fi. 

Mathjälpen
Mathjälpen fredagar kl 8.30-9.00 vid pastorskansliet. 
Kyrkoherden sköter diakoniärenden under 
sommaren. Tel. 0444101821.

Folkbokföringen
Viktig info om beställning av ämbetsbevis, 
släktutredningar och hindersprövningar, gäller från 
och med 1.6.2020.

Folkbokföringen i Korsnäs församling har 
överförts till Kustens och Ålands centralregister.  
Församlingsborna skall vända sig till 
centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, 
släktutredningar och hindersprövningar.

Dessa beställningar kan göras elektroniskt 
via centralregistrets hemsida: www.
pedersorenejdensforsamlingar.fi/kontakt/
centralregistret

Eller per telefon till numret: 0403 100 490.

Beställningen kan även göras via Korsnäs församlings 
hemsida: www.korsnasforsamling.fi

Observera att behandlingstiden från det att 
beställningen inkommit är två veckor och till detta 
bör även tiden för posthanteringen tilläggas.

Korsnäs församling önskar er alla  
en välsignad sommar!

Korsnäs församling informerar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

SSOOMMMMAARRLLOOPPPPIISS    
 

vviidd  GGrruuvvaann  --  GGrruuvvvvääggeenn  2288  --  ii  KKoorrssnnääss  
 

LLÖÖRRDDAAGGAARR  kkll..  1111..0000  --  1155..0000    
ffrr..oo..mm..  llöörr..  2277..66..  tt..oo..mm..  llöörr..  88..88..22002200..  

  

SSaammttiiddiiggtt  äärr  ddeett  iinnssaammlliinngg  aavv  hheellaa,,  rreennaa  oocchh  ffllääcckkffrriiaa  kkllääddeerr,,    
sskkoorr,,  ssäännggkkllääddeerr,,  ggaarrddiinneerr,,  mmaattttoorr,,  hhuussggeerråådd  mmmm..      

OOBBSS!!!!!!    IInnttee  bbööcckkeerr,,  ffiillmmeerr  oocchh  mmööbblleerr..  
IInnssaammlliinnggeenn  aavv  ggllaassööggoonn  oocchh  ssoollggllaassööggoonn  ffoorrttssäätttteerr..  

  

KKOONNTTAANNTT  BBEETTAALLNNIINNGG  ((iinnttee  bbaannkkkkoorrtt))  
  
  

MMeerraa  iinnffoorrmmaattiioonn  ggeerr  AAnnnnaa--MMii  BBjjöörrkkqqvviisstt  005500  33663388005566  
  

BBaallttiikkuummvväännnneerrnnaa  rr..ff..    
                                        

Sydösterbottens hörselförening rf
ordnar utomhusaktiviteter, korvgrillning och 
kaffeservering vid Harrström båthus 22.7. kl 
14.
Närmare uppgifter på föreningens hemsida 
och i föreningsspalten i Sydin.
Anmälningar till ordförande Ulla Holmberg 
tel 050-5307697 senast 21.7.
Välkomna!
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Sommaröppethållning
Biblioteket har öppnat gradvis och kontrollerat 
från och med 1.6. för normal verksamhet. 
 
Sommaröppethållningstiderna är  
måndag, fredag kl. 12-19  
tisdag-torsdag kl. 12-15 
Bokbussen kör i midsommarveckan mån-
dag-torsdag 15-18.6 före sommaruppehållet 
som beräknas vara till mitten av augusti.

Säkerhetsavstånd
Tänk på säkerhetsavståndet till övriga i lokalen 
och stanna hemma vid minsta symptom på 
sjukdom. 
Vi följer myndigheternas direktiv och om så 
krävs kan ändringar i verksamheten ske.

Viddla
Använd Fredrikabibliotekens 
nya filmtjänst Viddla! Med låne-
kort och pin-kod kan du 
se på tre filmer per månad i din 
dator eller tv, från www.viddla.
fi. Nya filmer kommer varje 
torsdag.

E-böcker och ljudböcker
E-böcker och ljudböcker finns på www.fredri-
kabiblioteken.fi. Vi fortsätter med 
utökade antalet, tre böcker per vecka!

Sagostunder på nätet
Passa på och se och lyssna på Korsnäs biblio-
teks sagostunder på Bibliotekskanalen.fi. 
Pontus Westmalm har läst in mer än fyra sagor 
på bibliotekens egen kanal. Skriv in sökordet 
Korsnäs, så hittas våra sagor. På Youtube finns 
dessutom de populära dialektsagorna. Materi-
alet på bibliotekskanalen finns tillgängligt fram 
till och med 22.6.2020.

Sommarprogram
I sommar är Prästgårdsmuséet och sommar-
caféet öppet 9.6-9.8.2020 kl 13-17 tisdag-sön-
dag (måndagar stängt). 
9.8.Temagudstjänst utomhus på museiområdet 
med sång och musik 
Sång och musikprogram. Predikan av prosten Guy 
Kronqvist.

Utställning ”Kulturbärare i Korsnäs”
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs anordnar 
tre utställningar sommaren 2020 med tre konstnärers 
alster. Årets kulturbärare i Korsnäs 2019 blev kerami-
kern Kerstin Westmalm som verkat i 30 år som lokal 
keramikföretagare. Hennes mest omtyckta produkter är 
tomtar i keramik. Hon har ett stort sortiment av andra 
keramikprodukter som vaser, skålar, ljusstakar med 
egen design. 

Den andra konstnären är 27-åriga naturfotografen 
Jannike Nynäs från Korsnäs. Hon har haft flera fotout-
ställningar redan. Hennes naturfoton är enastående 
vackra och motiven speciella och ibland överraskande 
exotiska. 

Den tredje konstnären är församlingsmästare Frank 
Hydén, som tecknar djur, natur och människor. 

Takrenoveringar 2020-2021
Prästgårdsmuseets plåttak är från år 1926. Fören-
ingen kommer att att under år 2020 och framåt sätta 
Prästgårdsmuseets och uthusbyggnadernas tak i 
skick. Föreningen har erhållit bidrag från Svenska kul-
turfonden och inväntar Museiverkets beslut. Korsnäs 
församling har erhållit bidrag från Kyrkans centralfond. 
Nya vasstak ska läggas på den gamla ladan och rian 
på området. Vassen skördas under vårvintern 2021 för 
att läggas på ladan och rian. Arbetet med vasstak görs 
i samråd med Stundars. Kyrkstallarna som har tak på 
gammaldags vis av tjärade bräder ska får nya brädtak 
nu i vår.

Aktiviteter i Korsnäs prästgårdsmuseum

Hjärtligt välkomna till Korsnäs Prästgårdsmuseum!
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Årsmöten

Svenska folkpartiet i Korsnäs r.f.

håller årsmöte torsdag 25.6.2020 kl. 19.00

på Korsnäsgården. 

Stadgeenliga ärenden.

Distanshälsningar från riksdagen med 
Anders Norrback och Mikko Ollikainen!

Servering! Välkomna!

 

 

 

Taklax Ungdomsförening r.f.  

Årsmöte tisdag 23.6.2020 kl. 18.30 i 

föreningens lokal. Stadgeenliga ärenden. 

Välkomna! 

Styrelsen 

KORSNÄS FÖRETAGARE  
HÅLLER VÅRMÖTE 16.6.2020
Tisdagen 16.6. med start kl. 19.00 håller vi äntligen 
vårmötet på Strand-Mölle i Molpe.

Mötet hålls fysiskt med något begränsat antal plat-
ser pga Corona-restriktionerna men du kan även 
följa mötet via Teams-länk.

Sänd per email din mötesanmälan till ostberg.
goran@outlook.com så får du en länk till mötet eller 
meddela om du hellre deltar på plats.

På mötet behandlas kort vårmötesärenden och en 
stadgeändring

- Ärenden är bokslut, verksamhetsberättelse och 
beviljande av ansvarsfrihet.

- Föreningens stadgar ändras så att de harmonierar 
med och följer Företagarna i Finlands modellstadgar 
för lokalföreningarna. Främst är att endast ett års-
möte hålls årligen istället för nuvarande vår- o höst-
möte. Alla medlemmar i föreningen har fått nya och 
gamla stadgarna per epost!

PROGRAM: 

• Premiering av Årets Företagare 2019 och 
Årets Unga Företagare 2019 (2 st). 

• UF – företaget The Last Straw med Faruk 
Hodzic och Lise Strandberg berättar om deras 
priser och utmärkelser som de vunnit den 
senaste tiden. Kom och lyssna på deras fan-
tastiska företagsidé och sin företagarresa som 
unga företagare.

• Kommundirektör Christian Båssar ger 
kommunens syn på läget och vad som kan göras 
för att stöda företagen.

• Företagsstöd, utsikter och framtiden 
VD Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företa-
gare berättar om företagarnas stöd, utsikter 
och framtiden. Företagarorganisationernas täta 
samarbete med regeringen och myndigheterna.

• Diskussion kring läget och utmaningarna för 
företagen i Korsnäs.

ALLA ÄR VÄLKOMNA – även fast du inte är medlem!

Dessutom bjuder vi på kaffe, pajer och sallad!

Så anmäl dej per mail om du är på plats eller på 
distans senast måndag 15.6.2020

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

Korsnäs företagare rf - grafisk profil.    Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50

PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

Färgerna symboliserar natur och hav. Pilarna symboliserar olika näringar som 
sammanstrålar och utgör byggstenar för en framtid i bygden.
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Malax-Korsnäs hälsovårdscentral 
Öppethållning sommaren 2020 
Läkarmottagningen 
Malax-Korsnäs hvc, normal verksamhet 
Korsnäs hälsogård, reducerad verksamhet 

Sjukskötarmottagningen vid hälsocentralen 
Normal verksamhet, direktmottagningen öppen 

Sjukvårdsmottagningarna i Korsnäs och på Bergö 
Korsnäs hälsogård öppen, reducerad verksamhet och stängt onsdagar under perioden 15.6-
12.7 

Barn-, mödra- och preventivrådgivningarna 
Malax rådgivning, reducerad verksamhet 8.6-15.8 
Korsnäs rådgivning, reducerad verksamhet, stängt onsdagar under perioden 13.7-9.8 

Seniormottagningarna 
Korsnäs seniormottagning, reducerad verksamhet 8.6-9.8 

Seniorrådgivningarna 
Malax seniorrådgivning, stängt 3.8-16.8, rådgivning per telefon 1.6-2.8 
Korsnäs seniorrådgivning, stängt 1.6-9.8 

Diabetesmottagningen 
Stängt 29.6-2.8 

Psykiatriska sjukvårdsmottagningen och K5 
Reducerad verksamhet 22.6-9.8 

Röntgen  
Stängt 1.6-7.6 och 20.7-16.8 

Laboratoriet 
Malax-Korsnäs hvc, normal verksamhet. Inga spirometrier 13.7-10.8 
Korsnäs hälsogård, stängt till åtminstone 10.8. 

Företagshälsovården 
Anträffbar per telefon 1.6-8.6,mottagningen stängd. Stängt 1.7-2.8.  

Fysioterapin 
Reducerad verksamhet, stängt 13.7-19.7. 
Korsnäs fysioterapimottagning stängt t.o.m. 31.8. 
Hjälpmedelsutlåningen, normal verksamhet (öppet alla dagar kl. 14-15 tel: 0505668520) 

Munhälsovård 
Malax-Korsnäs hvc, normal verksamhet 
Korsnäs hälsogård, stängt 6.7-9.8. Munhygienistmottagningen stängd. 
Tidsbokningen styrs fr.o.m. 1.6 i sin helhet till hälsocentralens tandvårdsreception. 
Telefontid kl. 8-14 alla vardagar. 

Akut- och rehabiliteringsavdelningen vid Malax-Korsnäs hvc 
Normal verksamhet 
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Efter vårens oroliga och svåra tider både Efter vårens oroliga och svåra tider både 
för företaget och på hemmafronten unnar för företaget och på hemmafronten unnar 
jag mej lite kortare öppethållningstider i jag mej lite kortare öppethållningstider i 
sommar.sommar. 
 

Från 22.6- 4.8 Från 22.6- 4.8 
      Vard 10-17                           Vard 10-17                     
      Lörd stängt      Lörd stängt 

  
Kom ihåg att beställa blommor i tid till  Kom ihåg att beställa blommor i tid till  
sommarens examensfester och andra  sommarens examensfester och andra  
evenemang.evenemang.  
  
Stort TACK! till alla ni Stort TACK! till alla ni 
kunder som handlar lokalt. kunder som handlar lokalt. 

Välkomna till Korsnäs Blomster Välkomna till Korsnäs Blomster 
och begravningstjänst och begravningstjänst 

tel. 063641410 eller 0505740464tel. 063641410 eller 0505740464

SOFIA´S MUSKELFIX 

HAR DU SPÄNDA OCH ÖMMA MUSKLER?
STELA LEDER?  

HAR DU OFTA HUVUDVÄRK?       
RESTLESS LEGS?  

SVULLNADER?  TRÖTTHETS- OCH TYNGD-
KÄNSLA I ARMAR ELLER BEN? 

KÄNNER DU DIG OFTA 
STRESSAD?       

BOKA EN TID OCH UNNA 
DIG SJÄLV EN VÄLBE-

HÖVLIG MASSAGE!  

SOFIA ENBACKA      
UTBILDAD MASSÖR OCH NÄRVÅRDARE  

TEL 050-3592056
Mottagning i ”Taklax fd handlin”

Bokning via nätet: https://slotti.fi/booking/
fmasofiaenbacka/ 

OBS! Kom bara på massage om du 
känner dig helt frisk!
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Kiosken i Korsnäs på Strandvägen 4221 har öppnat

 

 

Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

BEHÖVER DU BYGG OCH RENOVERINGS MATERIAL  

KOM TILL OSS! 

• alltid färska hönsägg och vaktelägg 
(från egen gård) 

• olika typer av tomater 
• potatis  

 
Snart till salu 

• vårlök 
• rädisor 
• sallad 
• spenat 
• gurkor  

 

Från eget växthus naturligt och utan kemikalier. Välkomna! 
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Toisenlainen kesä 
vuonna 2020

Ensimmäinen koronaviruksen aalto on pyyhkäissyt maamme 
yli ja olemme selvinneet siitä kunnialla. Olemassa olevan tilas-
ton mukaan Korsnäsissa ei ole päästy yli viiteen tapaukseen, 
joista julkisessa mediassa mainitaan. Rannikko-Pohjanmaan 
kuntayhtymäalueen (K5) johtavan lääkärin mukaan meillä to-
dennäköisesti ei ole ollut yhtäkään tautitapausta.  Eli toivon, 
että päättäjillemme on helpompaa  keskustella menolisäyksi-
stä, kun lopputulos tästä kaikesta on paras mahdollinen.

Epätavallisen koronakevään jälkeen edessämme on 
kesä, josta ei ehkä tule sellaista täydellistä kesää, jonka 
kesän soisi olevan. Palaamme osittain normaalimpaan 
elämään, mutta ei aivan täysin, sillä meidän on edelleen 
oltava varovaisia. Moni puhuu siitä, että yhteiskunnan 
avautuessa edessämme voi olla viruksen toinen aalto, ja 
jotkut pelkäävät,  että toinen aalto voi olla ensimmäistä 
pahempi. Itselläni on vaikea uskoa siihen. Mielestäni 
olemme oppineet uskomattoman paljon tänä 2 ½ kuukau-
den aikana, maaliskuusta toukokuuhun. Kaikki se tieto on 
kyllä jäljellä ja olemme saaneet käyntiin välttämättömien 
suojavarusteiden kotimaista tuotantoa. Kaikesta tästä 
johtuen olemme paremmin varustautuneita seuraavaan 
aaltoon tai seuraavaan virukseen.

Mitä sitten tehdä tänä kesänä?
Jatkakaamme sitä huolenpitoa ja toisistamme välittämi-

stä, jota olemme osoittanet tänä erikoisena keväänä 2020. 
Jatketaan käsien pesua ja mennään ulos vaeltamaan kau-
niiseen, pohjalaiseen luontoomme. Poiketaan mielellään 
paikallisten yrittäjien luona ja tuetaan heidän toiminta-
ansa. Omalle puutarhalle riittää ehkä tavallista enemmän 
huomiota ja jos puutarhaa ole, niin voi yhtä hyvin viljellä 
ruukuissa ja laatikoissa.

Isoja yleisötapahtumia ei tänä kesänä voida järjestää, ja 
monet järjestäjät miettivät, miten voida  järjestää kesän 
tilaisuutensa turvallisesti. Monet pahoittelevat, että yliop-
pilasjuhlia ei voitu pitää, mutta kevään ylioppilaat saa-
vat olla ylpeitä, että he selvisivät ylioppilaskirjoituksista 
poikkeuksellisissa oloissa. Saavutus on sen arvoinen, että 
siihen kuuluvia juhlallisuuksiakin kannattaa odottaa.

Ennen kuin päättäjämme täällä Korsnäsissa pääsevät 
kesätauolleen, on meidän vielä otettava kantaa histori-

allisiin päätöksiin. Suuri kysymys on, siirretäänkö so-
siaali- ja tereydenhuolto Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymälle vaiko ei. Kuntayhtymä rakentuu Vaasan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja uudelle perussopi-
mukselle, joka astuu voimaan 1.1.2021. Korsnäsin kunta 
on sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta koskevista asi-
oista antamissaaan lausunnoissa paneutunut puolustama-
an  asukkaidemme paikallisesta palvelua ja että vanhus-
huolto pysyy kunnan käsissä.

Laboratorion näytteenotot Korsnäsin terveystalolla ovat 
yksi varoittava esimerkki siitä, miten suuryritysten kanssa 
voi käydä. Tätä asiaa valtuutettumme ovat kevään mittaan 
tuoneet esiin eri yhteyksissä. Perusterveydenhuoltomme 
laboratoriotoiminta on ollut kytkettynä Vaasan sairaan-
hoitopiiriin ja siirrettiin kansalliseen Fimlab Labortoriot 
Ab –yhtiöön. Kun koronavirus iski, niin Korsnäsin ter-
veystalon laboratorion näytteenotot suljettiin nopeasti 
kysymättä lainkaan Korsnäsin päättäjiltä. Tämänhetkinen 
tieto on, että näytteiden otto on suljettuna ainakin 10.8. 
saakka.

On ymmärrettävää, että virus aiheuttaa vaivaa normaa-
liin toimintaan. Mutta löytyykö ymmärrystä myös sille, 
että lähipalvelun äkillinen sulkeminen tarkoittaa suurta 
lisäkustannusta Korsnäsin asukkaille kuljetusmatkoina?  
Näytteenotosta maksamamme nettohinta on sama riippu-
matta siitä, otetaanko näyte Korsnäsissa vai Maalahdessa, 
mutta aivan äkillisesti korsnäsilaisille tulee nyt  kertahei-
tolla kalliimmaksi, kun on otettava aikaa ja ajettava edes 
takaisin näytteenottopaikallekin. Sitä kustannusta ei vali-
tettavasti ole niissä konsulttien raporteissa, joita on laadit-
tu päättäjiä varten.

Toinen hallituksen käsittelyyn vielä tuleva asia on 
Lärknäsin rakennuksen tarjoukset. Sekin asia liittyy om-
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alla tavallaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Mutta odo-
tamme jännityksellä saavamme hyviä tarjouksia teknisel-
le lautakunnalle kesäkuun aikana. Rakentamisen on sitten 
suunnittelu alkavan syyskuun ensimmäisellä viikolla ja 
silloin toivomme todella, ettei toinen korona-aalto tai 
muu ennakoimaton asia pane kapulaa rattaisiin.

Tässä lopuksi sanoisin, että minun voisi luulla olevan 
pessimistinen, mutta siinä erehtyy täysin! Luotan täysin 
siihen, että Korsnäsin kunta selviää niin yhdestä kuin toi-
sestakin asiasta vähintään yhtä hyvin tuloksin kuin olem-
me selvinneet koronan torjuntatoimenpiteistä. Lisäksi ar-
velen, että saamme aurinkoisen ja lämpimän kesän, josta 
voimme myös nauttia.

Toivotan teille kaikille oikein ihanaa kesää,
Christina Båssar, kunnanjohtaja

Varhaiskasvatuksen opettaja
Korsnäsissa oli avoinna haettavaksi toistaiseksi voi-

massa oleva, kokoaikainen, 1.8.2020 alkava varhaiskas-
vatuksen opettajan paikka. Toimeen tuli kolme hakijaa.

Sivistyslautakunta valitsi 5.5.2020 Maria Westerbackin 
varhaiskasvatuksen opettajaksi 1.8.2020 lähtien.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasvatuksen lasten-

hoitajan toimi, 50 % kokoaikatyöstä, 1.8.2020 lähtien, oli 
avoinna Korsnäsissa. Toimea haki neljä henkilöä.

Sivistyslautakunta valitsi 5.5.2020 Ann-Sofie Håkansin 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 1.8.2020 lähtien,

Varhaiskasvatuksen avustajat
Vasabladetissa ilmoitettiin avoimeksi useita varhaiskas-

vatuksen avustajan toimia Korsnäsissa ajalle 5.8.2020 – 
31.5.2021. Hakemuksia tuli yksitoista.

Sivistyslautakunta valitsi 5.5.2020 seuraavat varhais-
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kasvatuksen avustajat ajalle 5.8.2020 – 31.5.2021:
Harrströmin päiväkoti: Frida Perjus 30 h/vk
Moikipään päiväkoti: Sandra West 30 h/vk
Kottebo/Lillkotten: Marina Stenbäck 30 h/vk
Kottebo/Siili-Kotten: Jenny Back 30 h/vk
Kottebo/Kotten: Adna Kavdic 33,75 h/vk

Korsnäsin kirkonkylän koulun tuntiopettaja
Tuntiopettajan toimi Korsnäsin kirkonkylän koulussa 

oli avoinna haettavaksi. Yhdeksän henkilöä oli kiinnos-
tunut toimesta.

Sivistyslautakunta valitsi 5.5.2020 KM Benita Lidma-
nin Korsnäsin kirkonkylän koulun toistaiseksi voimassa 
olevaan tuntiopettajan toimeen 1.8.2020 alkaen.

Luokanopettaja Taklaxin koululle
Taklaxin koululla oli avoinna luokanopettajan toimi. 

Sitä haki seitsemän henkilöä.
Sivistyslautakunta valitsi 5.5.2020 KM Jessica Fransin 

toistaiseksi voimassa olevaan luokanopettajan toimeen si-
joituspaikkanaan Taklaxin koulu, 1.8.2020 lähtien.

Koulunkäyntiavustaja Moikipään kouluun
Moikipään koulun koulunkäyntiavustajan toimi oli av-

oinna. Yksi hakija oli kiinnostunut toimesta.
Sivistyslautakunta valitsi 5.5.2020 Mona Gullblomin 

Moikipään koulun toistaiseksi voimassa olevaan koulun-
käyntiavustajan toimeen  17.8.2020 lähtien.

Kokeiluhanke esimieskoulu-
tuksesta etänä

Korsnäsin kunnalle on tarjottu tilaisuus osal-
listua etänä tapahtuvaan, suomenruotsalaisille 
painottuvaan  esimieskoulutuksen kokeiluhank-
keeseen yhdessä Sipoon ja Paraisten kuntien 
kanssa.

Ajatuksena on, että hanke aloitetaan ennen kesälomia ja 
jatketaan sitten toimintaa syksyllä ja vuoden 2021 puol-
elle.

Koska kyseessä on etäkoulutus, voidaan osanottajat ja-
kaa ryhmiin, jotta saataisiin kollegiaalista tukea muista 
osallistuvista kunnista ja saataisiin toisiltaan  uusia ide-
oita kaupan päälle.

Korsnäsin kunnan osalta esitettiin toivomus, että osa 
hankkeesta olisi esimiesten kehityskeskustelujen järkei-
stämistä, osittain mitä tulee dokumentointiin sekä keskus-
telun muotoon.

Korsnäsissa esimieskoulutus käsittää 12-16 henkilöä 
riippuen vähän siitä, moniko haluaa osallistua.Koko pro-
jektin kustannukseksi tulee 150 euroa osallistuvalta hen-
kilöltä.

Kunnanhallitus päätti 25.5.2020 osallistua hankkeeseen 
ja toivoo, että  niin moni esimies kuin mahdollista voi 
osallistua koulutukseen.

Lausunto Suomen merialue-
suunnitelmasta 2030

Varsinais-Suomen liitto on lähettänyt lausunt-
opyynnön, joka koskee Suomen tavoitevuoden 
2030 merialuesuunnitelmaluonnosta.

Merialuesuunnitelmaluonnos käsittää Suomen alu-
evedet ja talousalueen. Merialuesuunnitelma on työstetty  
“ Merestä kestävää hyvinvointia”  -vision puitteissa  ja 
sillä on seuraavat konkreettiset tavoitteet koskien aluetta, 
johon Korsnäsin kunta kuuluu:

Kehittyvä satamaverkosto ja toimivat logistiset yhtey-
det ovat avainasemassa alueen saavutettavuutta ja kil-
pailukykyä ajatellen. Yhteydet Ruotsiin tukevat useiden 
alojen kehitystä.

Kalataloutta on kehitetty koko arvoketju huomioon ot-
taen kalastuksesta ja ruokakalan viljelystä jalotukseen. 
Rannikkokalastuksen toimintaedellytykset ovat turvatut. 
Alue on myös tunnettu vapaa-ajan kalastusmahdollisuuk-
sista. 

Alueen vankka energiaosaaminen ja uusiutuvan energi-
an potentiaali ovat luoneet uusia mahdollisuuksia alueel-
le: uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö kasvaa ja kier-
totalouden ratkaisut kehittyvät.

Mereen sijoitettujen tuulivoimaloiden rakentaminen on 
sovitettu yhteen merialueen muihin käyttömuotoihin sekä 
luonto- ja maisema-arvoihin.

Merialueen käytössä myötävaikutetaan siihen,  että me-
relliseen ympäristöön saavutetaan hyvä tila sijoittamalla 
ympäristöä muuttavat toiminnot niille parhaiten sopiville 
alueille. Tietämys vedenalaisesta luonnosta ja – kulttuuri-
perinnöstä on lisääntynyt.

Pohjoista, merellistä ympäristöä käytetään vetonaulana 
kehitettäessä saaristoa, rannikon kaupungeja ja turistipa-
ikkoja. Merenkurkun maailmanperintöalueen sekä mui-
den luonto- ja kulttuurikohteiden turisti- ja virkistyskäyt-
töä on kehitetty.

Turisti- ja virkistyskohteiden saavutettavuus  ja hyvä 
palvelutarjonta  tukevat alan kehitystä. Ainutlaatuinen tal-
viturismi on tullut merkityksekkäämmäksi ilmastomuu-
toksen vahvistuessa.

Merialueen, rannikon ja jokisuistojen käytössä tuetaan 
vaelluskalakannan elvyttämistä ja otetaan huomioon eri-
koisolosuhteet rannikolla, jossa maa nousee.

Merialuesuunnitelmaluonnoksessa on Korsnäsin kun-
nan alueelta merkitty Harrströmin kylä ja Moikipään ka-
lasatama kulttuuriarvoina. Korsnäsin ulkopuolella olevat 
vedet on merkitty kalastusalueina. Veneväylä Vaasaan 
kulkee Korsnäsin ohi. Kaapelin veto Ruotsin ja Suomen 
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välille on piirretty mukaan ja mereen sijoittuva tuulivoi-
mapuisto Korsnäsin rannikon ulkopuolella on suurennet-
tu verrattuna maakuntasuunnitelmaan.

Kunnanhallitus esitti 25.5.2020 seuraavaa lausuntonaan 
Suomen merisuunnitelmaluonnoksesta 2030:

On hyvä, että alueen satamaverkostot ja logistiset edel-
lytykset ovat kunnolla esillä.

Sähkönsiirtokaapeli Suomen ja Ruotsin välille, tai nk.  
Fenno-Skan 1 –hanke, pitää vetää maihin sellaiseen koh-
taan ja menetelmillä, jotka mahdollisimman vähän häi-

Kirjasto tiedottaa

Kirjaston kesäaikainen aukiolo
Kirjasto on avautunut vaiheittain ja tehnyt tarkistuksia 

1.6. alkavaa normaalia toimintaa varten.

Kesäaikaiset aukioloajat ovat
Maanantai, perjantai klo 12-19
Tiistai-torstai klo 12-15
Kirjastobussi ajaa juhannusviikolla maanantai-torstai 

15. – 18.6. ennen kesätaukoa, jonka lasketaan kestävän 
elokuun puoliväliin.

Turvavälit
Mieti turvaväliä muihin tiloissa oleviin ihmisiin  ja 

pysyttele kotona pienimmänkin sairauden oireen ilmaan-
nuttua. Seuraamme viranomaisten ohjeita ja tarvittaessa 
toimintaan voi tapahtua muutoksia. 

ritsevät jo olemassaolevia rakennettuja paikkoja. Asuin-
rakennuksia ja kesämökkejä on kokonaan vältettävä niin 
pitkälle kuin mahdollista, jos hanke kaapelin vetämisestä 
toteutetaan. Hanke on myös toteutusvaiheessa tehtävä 
läheisessä yhteistyössä kunnan kaavoitusviranomaisen 
kanssa. Pohjanmaan liiton on annettava lähempää paikal-
lista tietoa syistä miksi merituulivoimapuistoa Korsnäsin 
ulkopuolella on kasvatettu. Tämän on tapahduttava pai-
kallisissa tiedotustilaisuuksissa niin pian kuin koronati-
lanne sallii suuremmat kokoontumiset.

Vaasan seudun ajoharjoit-
teluratasäätiö

Kunnanhallitus valitsi 25.5.2020 edustajansa 
sekä sijaisen Vaasan seudun ajoharjoittelurata-
säätiöön kaudelle 2020-2021.

Johan Holm-Rosbäck valittiin säätiön varsinaiseksi jä-
seneksi ja Roger Lindholm valittiin sijaiseksi.
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Viddla
Käytä Fredrikakirjastojen uutta filmipalvelua nimeltä 

Viddla! Lainauskortilla ja pin-koodilla voit katsella kol-
me filmiä kuukaudessa tietokoneeltasi tai TV:stä, osoitte-
esta www.viddla.fi. Uusia filmejä tulee joka torstai.

E-kirjat ja äänikirjat
E-kirjoja ja äänikirjoja löytyy www.fredrikakirjastot.fi.  

Jatkamme kasvaneella määrällä, kolme kirjaa viikossa!

Satuhetkiä verkossa
Käytä tilaisuutta hyväksi ja  katsele ja kuuntele Korsnä-

sin kirjaston satutunteja  Bibliotekskanalen.fi:n kautta 
(Kirjastokanava.fi).  Pontus Westmalm on lukenut useam-
man kuin neljä satua kirjastojen omalle kanavalle. Kirjoi-
ta hakusanaksi Korsnäs, niin löydät satumme. Youtubesta 
löytyy  lisäksi suositut murresadut. Kirjastokanavan ai-
neisto on käytettävissä aina 22.6.2020 saakka.

Vuoden yrittäjä Korsnäsissa 
2019 – Korsnäs Glasservice

Korsnäsissa vuoden 2019 yrittäjän palkitsemi-
nen on siirretty koronaepidemian vuoksi. Pal-
kintoseremonia tapahtuu Korsnäsin yrittäjien 
kevätkokouksessa 16. kesäkuuta 2020. Vuo-
den yrittäjäpalkinto menee Mats Österbergin 
vetämälle Korsnäs Glasservice –perheyritykselle.

Yritys on ollut olemassa vuodesta 1991 lähtien ja toimi 
alussa silloisen kirkonkylässä sijaitsevan Westin liikkeen 
autotallitiloissa. Muutaman vuoden päästä yritys muutti 
Korsnäsin osuuskaupan takana olevaan halliin ja nykyi-
sestä paikasta Kronbackenilla tuli yrityksen olinpaikka v. 
1995, kun ensimmäinen halli valmistui. Hallia on sen  jäl-
keen laajennettu ja nykyään yrityksellä on käytössä vähän 
yli 300 m2 lämmintä tilaa. 

Mats Österberg on työskennellyt lasin parissa koko 
ikänsä. Suoraan peruskoulun jälkeen hän alkoi työsken-
nellä Botnia Glasilla, Pirttikylässä, joka on hänen koti-
kylänsä. Sitten hän jatkoi toisessa lasifirmassa, Närpiös-
sä, kunnes  perusti oman firman Korsnäsiin 1991. Mitään 
erityiskoulutusta hänellä ei ole, vaan hän on itseoppinut 
ja saanut tietonsa ja kokemuksensa oltuaan lähemmäs 40 
vuotta alalla.

Eniten työtä antaa nykyisin lasitetut ulkotilat ja terassit.
- Ensimmäisiä lasitettuja ulkotiloja alkoi näkyä seudul-

la viisitoista vuotta sitten, Mats kertoo.
Nykyään kyseinen toiminta vastaa melkein 90 % liike-

vaihdosta. Alue on pitkin rannikkoa Oravaisten ja Kristi-
inankaupungin valiltä, pääpaino Närpiössä, Korsnäsissa, 
Maalahdessa ja Mustasaaressa.

Korsnäs Glasservice tarjoaa täyttä palvelua mittati-
lattuine liukuovineen ja lasiseinineen, toimituksineen ja 
asennuksineen. Lasit mittatilataan, asennetaan raameihin 
Korsnäsissa ja asennetaan asiakkaan luona paikan päällä.

Mats Österberg tuotantohallissa.
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Tommy Nystrand 
Tommy Nystrand on näistä kahdesta nuorempi ja on 

toiminut kokoaikaisena kalastajana v.2008 lähtien. Hän 
kouluttautui talonrakentajaksi ja teki sitä työtä ensin 
muutaman vuoden. Mutta kalastus houkutteli aina vain 
enemmän ja v. 2008 hänen teki valinnan ja alkoi satsata 
kokonaan kalastukseen.

Hän on aina viihtynyt merellä ja kalastus on hänellä ve-
rissä. Isoisä Edgar Nystrand oli kalastaja koko elämänsä 
ajan ja häneltä Tommy on oppinut paljon.

Saalis käsittää pääasiallisesti ahventa ja siikaa, mutta 
Tommylla on myös lohipyydyksiä sille sallittuna aikana. 
Kala perataan ja myydään sisäänostajille. Polar Filé Fin-
land, Nämpnäsistä, ostaa suurimman osan kalasaaliista.

Pyydystetyn kalan hintataso on ollut melko vakaa ja 
kysyntää on koko ajan. Kalasta ei myöskään ole puutetta. 
Suurimmat uhkakuvat löytyvät lähinnä hylkeen ja meri-
metson muodossa.

Johan Sjöberg 
Johan Sjöberg on näistä kahdesta vanhempi ja ollut ko-

koaikainen kalastaja aina vuodesta 2003. Kalastusharras-
tus syttyi nuorena,  ja hän on kalastanut 13-14 vuoden 
iästä lähtien.

Johan Sjöberg kouluttautui ensin talonrakentajaksi ja 
ehti työskennellä muutaman vuoden, ennen kuin hän vu-
onna 2003 päätti satsata kalastukseen kokoaikaisesti.

Useiden vuosien ajan menin merelle joka päivä töiden 
jälkeen ja se oli raskasta pitkässä juoksussa, hän kertoo.

Johan Sjöberg kalastaa yksin, mutta ensimmäiset vuo-
det hän kalasti yhdessä enonsa Sigfrid Granqvistin kans-
sa.

Johan kalastaa etupäässä ahventa ja siikaa.  Suhde on 
noin 50-50 vuositasolla. Johan tapaa myös asettaa ulos 
haukirysiä keväisin. 

Työtä on kaikkina päivinä vuoden ympäri.

Korsnäsin vuoden 2019 uusyrittäjä
Korsnäsin yrittäjien palkinto vuoden uusyrittäjälle 2019 menee kahdelle yrittäjälle, jotka ovat teh-

neet valinnan ja panostavat perinteiseen elinkeinoon, joka ei nykyään houkuttele montaa nuorta. Mo-
lempien yrittäjien valinta on ollut satsata rannikkokalastukseen ja ovat onnistuneet siinä  hyvin niinä 
vuosina kun ovat tähän mennessä toimineet. Heidät löytää sitä paitsi samasta kylästä: F:ma Tommy 
Nystrand ja F:ma Johan Sjöberg, Moikipäästä.

Tommy Nystrand. Johan Sjöberg.
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Aukioloajat kesällä 2020 
Lääkärivastaanotto 
Maalahden-Korsnäsin tk, normaali toiminta 
Korsnäsin terveystalo, supistettu toiminta 

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta terveyskeskuksessa 
Normaali toiminta, suoravastaanotto auki 

Korsnäsin ja Bergön sairaanhoitajavastaanotot  
Korsnäsin terveystalo auki, supistettu toiminta ja keskiviikkoisin suljettu 15.6-12.7 

Lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvolat 
Maalahden neuvola, supistettu toiminta 8.6-15.8 
Korsnäsin neuvola, supistettu toiminta  ja suljettu keskiviikkoisin 13.7-9.8 

Seniorivastaanotot 
Korsnäsin vastaanotto, supistettu toiminta 8.6-9.8 

Seniorineuvolat 
Maalahden neuvola suljettu 3.8-16.8, puhelinneuvonta 1.6-2.8 
Korsnäsin neuvola suljettu 1.6-9.8 

Diabetesvastaanotto 
Suljettu 29.6-2.8 

Psykiatrisen sairaanhoidon vastaanotto ja K5 
Supistettu toiminta 22.6-9.8 

Röntgen 
Suljettu 1.6-7.6 ja 20.7-16.8 

Laboratorio 
Maalahden-Korsnäsin tk, normaali toiminta. Spirometrioita ei oteta 13.7-10.8. 
Korsnäsin terveysasema, suljettu ainakin 10.8 asti 

Työterveydenhuolto 
Tavoitettavissa puhelimitse 1.6-8.6, vastaanotto suljettu. Suljettu 1.7-2.8.  

Fysioterapia 
Supistettu toiminta, suljettu 13.7-19.7 
Korsnäsin vastaanotto, suljettu 31.8 asti 
Apuvälinelainaamo, normaali toiminta (auki joka päivä klo 14-15, puh. 0505668520) 

Suunterveydenhuolto 
Maalahden-Korsnäsin tk, normaali toiminta 
Korsnäsin terveysasema, suljettu 6.7-9.8. Suuhygienistin vastaanotto suljettu. 
Ajanvaraus siirtyy 1.6 alkaen kokonaisuudessaan terveyskeskuksen hammashoidon 
vastaanottoon. Puhelinaika klo 8-14 joka arkipäivä.  

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto 
Normaali toiminta 

 
 


