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I sommar är det dags för hemester i Korsnäs
Korsnäs gruvområde har fått nytt liv i sommar. 
Sommarens program och besöksmål presenteras inne i tidningen.



2

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

Sommaren 2021
Den här tiden på året så borde det redan ha varit klart 

med 2021 års kommunalval, men som så mycket annat 
så har även kommunalvalet blivit corona anpassat i år. 
När KorsnäsNytt dimper ner i era postlådor så borde vi 
ändå ha fått ett resultat. Vackert så, kandidatuppställ-
ningen har till detta kommunalval inte varit ett så hett 
samtalsämne som det var föregående kommunalval. 
Förra valet var det en diskussion om vi hade för få kan-
didater och det är mycket positivt att vi inför det här 
kommunalvalet har både olika kandidater och partier 
att välja mellan. 

Jag kan dra en möjlig slutsats att Korsnäs kommuns invåna-
re vill vara med och besluta i kommunens ärenden och att det 
även finns saker inom den kommunala verksamheten som upp-
levs som viktig att vara med och påverka. 

Jag fick i en intervju häromdagen frågan om hur länge en 
liten kommun kan vara självständig? Svaret är inte enkelt att 
ge, det beror på många olika faktorer. Ekonomin är en viktig 
faktor, så länge som ekonomin är god så kan man påverka med 
att utveckla servicen mer än att avveckla densamma. Men om 
vi inte har förtroendevalda som väljer att avsätta en stor del av 
sin fritid på att delta i det kommunala beslutsfattandet så faller 
systemet ihop. Så jag tänkte att hela grunden i en självständig 
kommun ligger nog i att kommuninvånarna själva vill upprätt-
hålla och ha sin egen kommun. 

Vi har i Korsnäs på senaste fullmäktigemötet sett lite tillbaka 
på den fyraårsperiod som håller på att gå till ända och när det 
gäller kommunen service så är det på många håll som resurser-
na under perioden har ökat. Stora satsningar görs tex i Lärknäs 
och just nu upplevs kanske att vi balanserar på gränsen till vad 
kommunens ekonomi tål. Men sedan när vi ser på utvärdering-
en av välfärdsberättelsen så ser vi att de flesta statistiska talen 
visar på en välmående befolkning, både unga, arbetsföra som 
äldre. 

Vi har också bett ledamöterna i kommunstyrelsen och full-
mäktige att blicka framåt och försöka fundera på vad de kom-
mande förtroendevalda under nästa period borde satsa på. Byg-
gande, boende och inflyttning kommer fram som viktigt liksom 
god service för invånarna. Den tredje saken som poängterades i 
svaren var kommunens ekonomi.

Det är alltså inga små utmaningar som de nya förtroendeval-
da får ta tag i under perioden 2021 – 2025 och då brukar varje 
period också innehålla några oförutsedda utmaningar. 

Sett ur mina tjänstemannaögon så kommer perioden vi har 
framför oss att vara mer utmanande än vanligt också på grund 
av den stora förvaltningsreformen inom social- och hälsovården 
som nu ser ut att förverkligas med den nuvarande regeringen. 
Om lagstiftningen godkänns före riksdagens sommaruppehåll 
så får vi redan till hösten beakta reformen i vår ekonomiplan. 
Från 2023 ska då den landskapsbaserade social- och hälsovår-

den inleda sin verksamhet och den får sin finansiering direkt 
från staten. Från kommunerna styrs den del av statsandelar 
som hör till social- och hälsovården samt en stor del av skatte-
intäkterna över till vårdlandskapet med statens hjälp och i före-
tagsekonomiska termer så mer än halveras Korsnäs kommuns 
omsättning över årsskiftet 2022 – 2023. Det låter som en dålig 
deal, men eftersom alla kostnader som hör till social- och häl-
sovården också förs bort från kommunen så borde jämvikten i 
resultaträkningen bestå. Det som återstår att se är om det blir 
enklare eller förmånligare för Korsnäs och Korsnäsborna. Men 
oberoende så kan vi här räkna med att det är nya saker som 
påverkar oss i Korsnäs och vårt beslutsfattande.

Boendet och invånarna hör också ihop med kommunens 
ekonomi. Vi har de senaste åren haft en dålig skatteutveckling 
i kommunen och det är rätt så naturligt att om befolkningen 
stadigt minskar så minskar också antalet skattebetalare. Det kan 
bli en annan utmaning att kompensera en smalare skattebas 
men tex fastighetsskatter eller avgifter av olika slag. Bäst skulle 
det ju vara om vi kunde få fler boende till vårt idylliska Korsnäs, 
men befolkningsprognoserna utmålar inte en sådan utveckling 
varken för Korsnäs eller för landskapet som helhet heller. 

Nya företagsetableringar är en enskild sak som påverkar be-
folkningsrörelsen och där kan vi förhoppningsvis se fram emot 
goda tider i Vasaregionen. Etableringsplanerna i Runsor ligger 
på ”rätt” sida om staden och möjliggör en pendlingstid som 
borde vara rätt så bra även från Korsnäs. 

Som jag många gånger redan har sagt eller skrivit så utgör 
arbetet i kommunen ett långlopp, ett maraton där vi ibland får 
tänka till ordentligt för att få sträckan att vändas till det önsk-
värda målet. Men i vårt långlopp så omges vi av duktiga medar-
betare och förtroendevalda och det gör sträckan i sig så mycket 
mer värt än att bara uppnå ett mål. Jag hoppas att den föregå-
ende periodens förtroendevalda har haft en givande resan med 
oss och får redan i detta skede önska de som ämnar medverka i 
nästa period varmt välkommen med på vår nästa etapp!

Soliga sommarhälsningar till er alla,
Christina Båssar, kommundirektör
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Nr 5-2021 utgivning 17.9.2021 manusstopp 3.9.2021

Nr 6-2021 utgivning 5.11.2021 manusstopp 22.10.2021

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 7gånger 2021 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

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

Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2021 (+ 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.

Kommunkansliet 
Öppethållning sommaren 2021 

31.5 - 27.8 
kl. 8.00 – 15.00 

Lunchstängt från 14.6 kl.12-13 
 

Semesterstängt 12 – 23.7.2021 
Socialen dejourerar vardagar kl 10-12 på tel. 050 406 4831 

Tekniska kansliet dejourerar vardagar på 
Vecka  28   tel.050 3866 472 / 050 5506 267 
Vecka  29   tel.050 3866 472 / 050 5910 056 

 
Kansliet öppnar igen må 26.7 kl 8.00 

 
GLAD SOMMAR! 
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Namn Förh.röster Molpe Korsnäs Harrström Taklax Totalt
SDP Tommy Bäckman 9 4 26 3 1 43 invald

Leif Holmblad 3 1 8 1 9 22 invald
Pontus Westmalm 1 1 4 3 8 17 suppleant
Kraiwit Östman 2 0 3 2 9 16 suppleant
Janina Hannus 1 0 3 8 1 13
Stina Österbro 3 2 5 0 2 12
SDP SAMMANLAGT 19 8 49 17 30 123

SFP Anna-Lena Kronqvist 30 2 52 2 4 90 invald
Jens Bjurbäck 1 2 19 0 65 87 invald
Amanda Åkersten 14 1 18 31 5 69 invald
Katarina Wester-Bergman 17 0 41 2 7 67 invald
Camilla Ribacka 4 58 3 0 1 66 invald
Johanna Juthborg 6 3 11 43 2 65 invald
Camilla Häggdahl 1 55 2 0 0 58 invald
Thomas Ramstedt 5 52 0 0 0 57 invald
Dan Lindström 15 0 31 2 4 52 invald
Kim Sebbas 0 48 0 0 0 48 invald
Niclas Björkqvist 3 2 3 4 34 46 invald
Sofia Mitts-Björkblom 4 0 9 29 4 46 invald
Dan-Anders Rosendahl 7 0 14 0 22 43 invald
Rene Michelsson 0 38 2 1 1 42 invald
Lars-Erik Mannfolk 1 0 2 35 0 38 invald
Mikael K A Nordmyr 11 3 17 0 5 36 invald
Mikael Häggdahl 0 28 4 0 0 32 invald
Håkan Wester 6 0 18 4 1 29 invald
Sven- Erik Bernas 8 1 13 1 2 25 invald
Katarina Holmkvist 3 15 0 0 0 18 suppleant
Tina Östling 1 16 2 0 0 19 suppleant
Que Nguyen 1 0 11 4 0 16 suppleant
Mirza Hodzic 1 0 11 2 1 15 suppleant
Johan Holm-Rosbäck 0 10 0 0 3 13 suppleant
Ann-Charlotte Holtlund 2 1 8 1 1 13 suppleant
Johnny Franzén 1 0 11 0 0 12 suppleant
Lars Erik Holmblad 1 0 6 0 2 9 suppleant
SFP SAMMANLAGT 143 335 308 161 164 1111
TOTALT 162 343 357 178 194 1234

TOTALT 162 343 357 178 194 1234
Förkastade 1

Sida 1

Kommunalvalet 2021 
Preliminärt resultat

Sdp fick två platser i kommunalva-
let i Korsnäs. Anna-Lena Kronqvist 
(SFP) blev årets röstdrottning med 
90 röster. Det var de mest väcent-
liga händelserna i kommunalvalet 
13.6.2021.

Korsnäs styrs efter 1.8.2021 inte 
längre av bara ett parti. SDP ökade sin 
röstandel och fick två invalda i full-
mäktige: Tommy Bäckman och Leif 
Holmblad. Bägge ställde dock upp 
som obundna på Sdp:s lista. 

SFP fick 90 procent av rösterna och 
minskade med 4,7 procentenheter 
(186 röster mindre än 2017). SDP 
fick 10 procent av rösterna och öka-
de med 7,1 procentenheter (83 röster 
mer än senast). Det innebär att Sfp 
har 19 platser och Sdp två platser i det 
nyvalda fullmäktige.

Anna-Lena Kronqvist från kyrk-
byn samlade likson förra valet mest 
röster i kommunalvalet. Tvåan Jens 
Bjurbäck fick 87 och trean Amanda 

Åkersten blev den bästa nykomling-
en  med 69 röster. Hon är också den 
yngsta kandidaten i Korsnäs.

Röstningsdeltagandet stannade på 
72,9 % - en klar minskning från 2017 
då andelen var 78,2 %. Flitigaste rös-
tarna fanns i Molpe där röstningspro-
centen blev  79,2 %. Harrström fick 
75,4 %,  Korsnäs 70,3 % och Taklax 
67,8 %.
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Korsnäs kommun har sökt och 
erhållit tre utmärkelsetecken som 
förlänats på självständighetsdagen 
6.12.2020 av republikens president.

Utmärkelsetecknen utdelades i 
samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 31.5.2021 till tre för-
tjänstfulla medarbetare i Korsnäs.

Bibliotekschefen Carola Bäckström 
erhöll Finlands Lejons Ordens För-
tjänstkors. Klasslärare Marie Nybjörk 
Finlands erhöll Vita Ros Ordens 
medalj av klass I med guldkors. Hem-
serviceledaren Vivan Vesterback er-
höll Finlands Vita Ros Ordens medalj 
av I klass.

Carola Bäckström
Arbetet för kulturen i en liten kom-

mun kräver idérikedom och en stor 
personlig insats. Det behövs vilja att 
förändra sin del av världen och en-
gagemang för att lyfta betydelsen av 
bildning och kultur.

Bibliotekschef Carola Bäckström 
har under många år enträget och 
utan att framhäva sig själv arbetat för 
ett rikt litterärt och konstnärligt liv i 
Korsnäs kommun. Ett arbete som har 
gjort att kommuninvånarna i Korsnäs 
har haft tillgång till ett kulturutbud 
utöver det vanliga. Carola Bäckström 
har en god förmåga att nätverka inom 
kulturkretsarna och det har också gett 
gott resultat med många framstående 

Utdelning av förtjänstteckenUtdelning av förtjänsttecken

tillställningar inom ramen för kom-
munens kulturliv.

Carola Bäckström prisbelönades av 
kulturfonden 2019 för sitt utmärkta 
arbete inom kulturen i Österbotten 
och för Korsnäs kommun i all syn-
nerhet.

Marie Nybjörk
Marie Nybjörk har en lång karriär 

inom skolväsendet på sin meritlista. 
Inom skolgymnastiken har hon fört 

Korsnäs skola till många framgångar 
i Stafettkarnevalen. Hon har specia-
liserat sig på 5 • 80 m mixed för åk 
5-6 och i den kategorin har hon tränat 
och lotsat minst ett tiotal lag genom 
åren till prispallens alla valörer och 
till flera finalplatser. Hennes arbete 
inom gymnastiken belönades med lä-
rarpokalen på stafettkarnevalen 2017.

Marie är en ambitiös pedagog som 
konstant utvecklar sin undervisning. 
Hon söker aktivt nydanande fortbild-
ning och har en nyfiken approach 
gentemot trender och nya ström-
ningar inom pedagogik, i en vid be-
märkelse. Inte minst den digitala ut-
vecklingen har hon varit snabb på att 
anamma. Det har varit till stor hjälp 
när vi våren 2020 plötsligt skulle bör-
ja undervisa alla elever på distans. I 
Kyrkoby skola fanns en bra beredskap 
för detta och verktygen fanns färdigt 
att börja användas.

Vivan Vesterback
Vivan Vesterback är en av Korsnäs 

kommuns plikttrogna anställda som 
åkt ut i ur och skur för att hjälpa våra 
äldre och i det arbetet har hon varit 
mycket uppskattad!

Från början av sin karriär var hon 
van att rycka in och vikariera där det 
behövdes, allt ifrån åldringsvården till 
att även vara med när ambulansverk-
samheten startade upp i Korsnäs.

1.1.1990 anställdes Vivan inom öp-
pen sjuk- och hemvård i Korsnäs, dvs 
i kvällshemvården som primärskötare 
och har sedan dess arbetat i kommu-
nens tjänst. Vivan och hennes kollage 
var de första som började patrullera 
kvällstid för att bygga upp hemvårds-
tjänsterna i Korsnäs.

Hon har varit initiativtagare till 
många olika saker som gett en liten 
guldkant på vardagen för de som på 
olika sätt vårdar de äldre i hemmen 
tex att vara med och ordna närståen-
devårdsträffar. Vivan har varit en vik-
tig trygghet för väldigt många och för 
vissa har det ingått i morgonrutinerna 
att prata med henne för att stämma av 
världen. Hon har en kunskap gällan-
de stor del av Korsnäs kommuninvå-
nare i flera generationer. 

Vivan har varit en plikttrogen med-
arbetare med stor social kompetens. 
Hon har en humor och en otrolig be-
rättarförmåga som får de flesta att tri-
vas mycket väl i hennes sällskap.

Foto: Josefin Torrkulla
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ARKITEKTTJÄNST ARKKITEHTIPALVELUJohan Ångerman
johan@jaark.fi*   041-4605666   *

frilundsvägen   2   frilundintie
vasa           65170       vaasa

1:150 arkS 2121-00.02 (printas i A3-format för att få rätt skala)plan, vån.1  -  förslag 18.05.2021
kommungården i korsnäs
silverbergsvägen 23,  66200 korsnäs

SKISS  -  
SKISS

SKISS  -  
SKISS

Arkitekttjänst Johan Ångerman 
har utarbetat huvudritningar i sam-
råd med planeringskommittén och 
användarna för den tilltänkta kom-
mungården.

Det är den gamla matsalsbyggna-
den vid KKC, som ska göras om till 
kommungård. Planeringskommittén 
föreslog 17.5.2021 att huvudritning-
arna för anpassning av KKC-bygg-
naden till kommungården kan god-
kännas. Tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen har även föreslagit 
att ritningarna kan godkännas. Full-
mäktige godkände slutligen ritning-
arna vid mötet 31.5.2021. 

I mitten av byggnaden har sessions-
salen placerats. Den blir större än ti-
digare och fler åhörare kommer att 
få plats. Alla arbetsrum är placerade 
längs ytterväggarna och kommer att 
ha fönster mot utsidan. Det senaste 
ändringen är  att entrén flyttas från 
östra till norra sidan.

På fasaden görs inga större änd-
ringar. Den vita tegelväggen får vara 
kvar. Fönstren på norra sidan görs 

Huvudritningar för nya kommungården godkända
högre för att få en mer representativ 
fasad. Det befintliga filttaket får ett 
skyddande plåttak.

Byggstarten sker preliminärt i fe-
bruari nästa år. Flytten av kommun-

Undantagslov
William Björklund anhåller om 

undantagslov i avsikt att ändra fri-
tidsbostaden till bostad för fast 
boende på lägenheten Ainola 8:70 
i Molpe på fastställd strandgeneral-
plan.

Kommunstyrelsen godkände 
24.5.2021 undantagslovet eftersom:
• byggplatsen uppfyller de krav för 

ändring av fritidsbostad/tomt som 
kommunstyrelsen fastställt.

• Byggnaden är ansluten till Molpe 
vattens vattenledningsnät och av-
loppsvattnet leds tll slutet system.

Undantagslov
Jorma och Ann-Helene Latva-Pi-

rilä anhåller om undantagslov för 
överskridning av gäststugans vå-
ningsyta med 15 m² på lägenhet 
Talludden 2:235 i Blaxnäs.

Kommunstyrelsen godkände 
24.5.2021 undantagslovet.

Ulf Österroos m fl anhåller om att 
Bräckskärets stranddetaljplan änd-
ras till tomter för fast boende.

Strandplanen för Bräckskäret i Mol-
pe nära färjfästet godkändes år 1982 
och består av 16 st semesterbostads-
tomter.

De flesta tomterna är i dagsläget 
exploaterade och inga nya byggnads-
platser kommer att skapas. Genom 
en ändring av planen dock kommer 
förutsättningarna att 
prövas i planeringspro-
cessen för en höjning av 
byggrätterna.

Ägarna till fastighe-
terna är medvetna om 
planerna kring änd-
ringen av strandde-
taljplanen.

Praxisen i kommu-
nen har varit att den 
som önskar uppgöra 
en detaljplan även står 
för kostnaderna som 
planen föranleder. Et 

gården beräknas kosta 1,34 miljoner 
euro. I årets budget ingår 100 000 
euro. I ekonomiplanen för nästa år in-
går 1,24 miljoner euro för en ny kom-
mungård och rivning av den gamla.

Ritningar för den nya kommungårdens inre utrymmen i våning 1. Rit-
ningarna uppgjorda av Johan Ångerman.

Bräckskärets detaljplan
markägaravtal skall uppgöras innan 
slutligt beslut om godkännande av 
planen görs.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att Bräckskärets 
stranddetaljplan ändras till en de-
taljplan för fast boende. De sökan-
de står för samtliga kostnader som 
planen förorsakar. Innan slutlig be-
handling av planen görs skall ett mar-
kägaravtal uppgöras.
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Nya motioner
Vid fullmäktigemötet 31.5.2021 inlämnades tre nya motioner, som kom-

mer att behandlas av det nyvalda fullmäktige. 

Motion om 
Strandvägen

Strandvägen, som är vår huvud-
led, byggdes samtidigt som gru-
van kom till Korsnäs. Det var en 
stimulerande Klondyketid med 
både gruvbyggare och vägbyggare i 
hundratal boende i bygden.

Den kustnära Strandvägen sträck-
er sig genom svenskbygderna, När-
pes-Korsnäs-Malax  Korsholm-Vasa, är 
för många huvud- och uppsamlingsväg 
och för Korsnäs huvudådran i logistiken 
för bygdens näringsliv; den enda vägför-
bindelsen med omnejden för våra fastbo-
ende samhällsmedborgare. Strandvägen 
tillhör dagliga användare, genomfartstra-
fiken och är en allt viktigare turistled.

Det är längs Strandvägen som bygder-
na söder om Vasa numera lokalt utveck-
las. Idag är Strandvägen Sydösterbottens 
möjlighet i utvecklingen.

Undertecknad har tidigare med gott 
resultat uppmärksammat Strandvä-
gens åtgärdsbehov, detta norrut från 
Korsnäs. Nu gäller det en nybeläggning 
av vägsträckan Korsnäs - Närpes.

En gemensam uppvaktning hos 
NTM-centralen, trafik- och infrastruk-
turdirektör Anders Östergård, gjord av 
Närpes stad, Korsnäs och Malax kom-
muner om Strandvägens nybeläggning av 
den slitna körbanan Korsnäs - Närpes bör 
snarast ordnas och Korsnäs kommun kan 
vara sammankallare.

Åtgärdsärendet bör prioriteras högt 
och snabbt. Kommunernas gemensam-
ma uppvaktning i frågan är till fören be-
hövlig, positiv utveckling av våra bygder i 
SydÖsterbotten.

Roger Bergström

Motion om  
hyresbostäder

Det händer i Vasaregionen vilket 
vi får vara oerhört glada över. Ny-
heten om batterimaterialfabriken 
kommer att ge många ringar på 
vattnet för kommunerna i närregi-
onen och här måste även Korsnäs 
vara tydliga, modiga och snabba. 
Kommunens gräns ligger 20 minu-
ter från 2000 nya arbetsplatser. 

Samtidigt som arbetslösheten stiger 
i andra regioner i Finland så ökar bris-
ten på arbetskraft hos oss. Med nya ar-
betsplatser att erbjuda kommer det att ske 
en större inflyttning än vad demografiska 
prognoser säger i nuläget. Korsnäs har 
ett perfekt pendlingsavstånd till Vasa 
och i energiklustret jobbar redan många 
Korsnäsbor. Det är med andra ord dags 
för ett nytt skede med nya satsningar. 
Närheten till naturen och världsarvets 
Södra port blir alltmer intressant med 
ständig ökning av besökande.

Undertecknad vill med motionen påta-
la vikten av att agera i tid om kommunen 
på sikt skall kunna klara av ekonomi och 
vidareutveckling. I dagens läge har vi allt 
för få hyresbostäder att erbjuda inflyttare. 
Vi kan inte räkna med att alla som flyt-
tar in omgående bygger egna hus. Vi be-
höver med andra ord vara proaktiva och 
utvärdera de alternativ som står till buds. 
En ny servicestruktur med högklassiga 
och moderna hyresbostäder behövs eft-
ersom vi idag har ett tomrum där. Lyckas 
detta, kommer vi att se en tydligare in-
flyttning till kommunen hand i hand med 
ett starkare näringsliv.

Härmed föreslår undertecknad inför 
fullmäktige:

• att Korsnäs kommun utarbetar en 
plan för ett bättre och ökat utbud 
av hyresbostäder

• att Korsnäs kommun snabbt ut-
värderar alternativen för byggpro-
cessen tillsammans med privata 
aktörer.

• att Korsnäs utvärderar kommun-
ens möjligheter att själva inleda 
ett eller flera nybyggen av hyres-
bostäder på kommunens mark i 
framförallt södra och norra delen 
av kommunen där pendling ifrån, 
är som attraktivast och en växande 
trend.

Kim Sebbas m fl

Motion om 
välfärdsområdet

Nya fullmäktige som tillträder 
01.08.2021 skall få ta ställning till 
frivillig överföring av kommunens 
socialvård till Österbottens väl-
färdsområde

Den nationella social- och hälsovårds-
reformen (sk. SOTE-reformen) har varit 
under beredning en längre tid. Genom 
reformen kommer ansvaret för att anord-
na social- och hälsovårdstjänster att flyt-
tas från kommunerna till välfärdsområ-
den, i vilka även räddningsväsendet skall 
ingå. De lagförändringar som krävs i och 
med reformen har nyligen genomgått be-
handling i riksdagens grundlagsutskott. 
Lagförslaget har nu gått vidare till riks-
dagens social- och hälsovårdsutskott och 
målsättningen har varit att lagarna skall 
kunna träda i kraft 1.7.2021 och att de 
nya välfärdsområdena skall kunna inleda 
sin verksamhet 1.1.2023.

I Österbotten har kommunerna fö-
regått den nationella reformen och har 
slutit ett grundavtal om Österbottens väl-
färdsområde, en frivillig samkommun för 
organisering av social- och hälsovården, 
samt specialsjukvården i Österbotten. 
Av de tretton kommunerna i Österbot-
ten har övriga 12 kommuner beslutat att 
överföra frivilligt sitt anordnar- och pro-
duktionsansvar för social- och primär-
vården till Österbottens välfärdsområde, 
medan Korsnäs kommun efter omröst-
ning i fullmäktige beslöt avvakta med 
överförandet av kommunens socialvård 
till Österbottens välfärdsområde. Ansva-
ret för organiseringen av den primärvård 
som ges åt kommunens invånare, vid Ma-
lax-Korsnäs HVC och Korsnäs hälsogård, 
överförs 1.1.2022 till Österbottens väl-
färdsområde, genom beslut i kommun-
fullmäktige i Malax kommun.

Undertecknade anser att det nya 
fullmäktige som inleder sitt arbete 
01.08.2021 borde redan under hösten 
2021 få ta ställning till huruvida Korsnäs 
skall frivilligt överföra socialvården till 
Österbottens välfärdsområde. Frågan är 
stor för Korsnäs där både ett beslut att 
överföra organiseringen av kommunens 
socialvård till Österbottens välfärds-
område, men där även ett beslut att inte 
överföra kommunens socialvård till Öst-
erbottens välfärdsområde kan komma att 
påverka klienterna, kommunens perso-
nal samt kommunens ekonomi.

Katarina Holmkvist och  
Camilla Ribacka  m fl.
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Daghemsföreståndare
En heltidstjänst som daghemsföre-

ståndare för daghemmen i Korsnäs 
kommun har varit ledigförklarad. Två 
ansökningar från behöriga personer 
inkom inom utsatt tid. 

Bildningsnämnden valde 27.4.2021 
Emma Häggblom till daghemsföre-
ståndare från 1.8.2021 tills vidare. 

Barnskötare inom  
småbarnspedagogik

En befattning på 50 % av heltid som 
barnskötare inom småbarnspedago-
giken i Korsnäs kommun har varit 
ledigförklarad. Befattningen fick sju 
sökande.

Bildningsnämnden valde 27.4.2021 
Marina Stenbäck till barnsköta-
re inom småbarnspedagogik från 
1.8.2021 tills vidare. Sara Eklund val-
des till reserv.

Lärare inom småbarnspedagogik
En befattning på heltid som lä-

rare inom småbarnspedagogiken i 
Korsnäs kommun har varit ledigför-
klarad. Befattningen fick två sökande 
och en ansökan om intern rotation. 

Bildningsnämnden beslutade 
27.4.2021 att Cecilia Backgren flyttas 
till Molpe daghem under verksam-
hetsåret 2021-22 och Jennie Björkell 
anställs till Kottebo under samma tid.

Vikarie för lärare  
inom småbarnspedagogik

Ett vikariat som lärare inom små-
barnspedagogiken i Korsnäs kom-
mun har varit ledigförklarat. Två an-
sökningar och en ansökan om intern 
förflyttning inkom inom utsatt tid.

Bildningsnämnden beslutade 
27.4.2021 att Maria Vesterback flyt-
tas till Kotten och Linette Ek anställs 
till Siilikotten för tiden 5.8.2021-
10.3.2022.

Assistenter inom  
småbarnspedagogik 

Inför verksamhetsåret 2021-2022 
behövs fortsättningsvis assistenter/
resurspersonal till småbarnspeda-
gogiken. Eftersom kontinuitet är av 
största vikt då det gäller stödbehov 
inom barngrupperna föreslås att per-
soner som varit anställda innevaran-
de verksamhetsår också anställs som 
assistenter/resurspersonal för följan-
de verksamhetsår. 

Bildningsnämnden beslutade 
27.4.2021 att anställa följande as-
sistenter/resurspersonal för tiden 
3.8.2021-3.6.2022:

Kottebo Daghem
Jenny Back 35 h/vecka
Ingela Ragnell 35 h/vecka
Harrström daghem
Therese Thölberg 35 h/vecka
Resurspersonal 20-30 h per vecka 

besätts senare.

Klasslärare med rektorsuppgifter
Mångårige läraren med rektors-

uppgifter i Molpe och Taklax skola 
Jan-Henrik Häggdahl avgår med 
pension i vår. 

Tjänsten som klasslärare med rek-
torsuppgifter i Molpe skola har varit 
ledigförklarad. Fyra personer har vi-
sat intresse för tjänsten inom utsatt 
tid. Två av dessa har formell behörig-
het som rektor. Intervjuer har hållits.

Till tjänsten som klasslärare med 
rektorsuppgifter placerad i Mol-
pe skola valde Bildningsnämnden 
27.4.2021 PeM Oliver Sjölund tills 
vidare från 1.8.2021.

Tjänsten som klasslärare med rek-
torsuppgifter i Taklax skola lockade 
tre personer. Endast en av dessa har 
formell behörighet som rektor. Inter-
vjuer har hållits. 

Till tjänsten som klasslärare med 
rektorsuppgifter placerad i Tak-
lax skola valde Bildningsnämnden 
27.4.2021 PeM Mats Fors tills vidare 
från 1.8.2021.

Timlärare i Taklax skola
En tjänst som timlärare med pla-

cering vid Taklax skola har varit le-
digförklarad. Sju personer har visat 
intresse för tjänsten inom utsatt tid. 
Intervjuer har hållits.

Till tjänsten som timlärare med 
placering i Taklax skola valde Bild-
ningsnämnden 27.4.2021 PeM Emi-
lia Renfors tills vidare från 1.8.2021.

Förskollärare i Taklax skola
En tjänst som förskollärare med 

placering vid Taklax skola har varit 
ledigförklarad. Fyra personer har vi-
sat intresse för tjänsten inom utsatt 
tid. Intervjuer har hållits.

Till tjänsten som förskollärare i 
Taklax skola valde Bildningsnämn-
den 27.4.2021 PeK Agnes Högbacka 
tills vidare från 1.8.2021.

Städare i Molpe skola
En befattning som städare vid Mol-

pe skola har varit ledigförklarad. Sex 
personer har visat intresse för befatt-
ningen inom utsatt tid. 

Till städare vid Molpe skola valde 
Bildningsnämnden 27.4.2021 Debbie 
Forsman tills vidare från 16.8.2021.

Skolgångsbiträden  
läsåret 2021-2022

Bildningsnämnden valde 27.4.2021 
följande skolgångsbiträden för läsåret 
2021-22:

Korsnäs kby skola: Maj-Lis Öster-
roos 28 h, Anna Malm 25 h, Saudina 
Hodzic 25 h och Hanna Blomqvist 
21 h.

Molpe skola: Mona Gullblom 28 h 
och Anette Östman 26 h.

Molpe Förskola: Therese Nygård 
26 h.

Taklax skola: Anette Bjurbäck 
28 h, Patricia Lundvall 26 h, Linda 
Mattlar-Niemi 26 h och Marianne 
Granqvist 20 h.
Korsnäs kby förskola: En ny person 
20 h.
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En sommarhälsning till alla små och stora!  
Efter många år inom barndagvården/småbarnspedagogiken i Korsnäs kommun avslutar 
jag nu min arbetskarriär.  

Till alla barn,föräldrar och kollegor som jag haft glädjen att  lära känna  under alla 
år sänder jag en önskan om allt gott framöver.  

Jag vill också önska nya daghemsföreståndaren Emma Häggblom välkommen till små 
barnspedagogiken. 

Tack för gott samarbete 

och Skön sommar ! 

Birgitta Blomqvist 
ledare för småbarnspedagogiken 

       
   

”När du är ute om sommaren, 
springer och leker på stranden.  
Känner du lukten av hav och tång, 
tar du en krabba i handen. 
Plockar du snäckor och sparar dem,  
för att ta fram dem om vintern.  

     Tänker på sommarn som var en gång, 
snart är den här igen!” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 
Korsnäs kommun medel för att införa Finlandsmo-
dellen i kommunens tre lågstadier. Staten satsar 17 
miljoner euro på modellen nästa läsår. Regionförvalt-
ningsverken beviljade understöd till 235 kommuner. 
Korsnäs får 36 000 euro för verksamheten nästa läsår.

Modellen går ut på att alla barn ska hitta en hobby de 
tycker om och barnen ges möjlighet att prova olika alter-
nativ gratis och i direkt anslutning till skoldagen, i sko-
lan, enligt ett schemalagt system, som rullar hela läsåret 
2021-22. 

I Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens ansökan in-
gick hobbyverksamhet utgående från det som eleverna 
hade önskat sig i Undervisningsministeriets enkät 2020.

De olika aktiviteterna barnen önskat sig hos oss, foga-
des i ansökan ihop till fyra helheter: konst, musik, rörelse 
samt djurklubb. Inom helheterna ingår olika aktiviteter 
som kan bilda kortare eller längre sjok, med ledare som 
är professionella inom sitt område. Även samarbete med 
föreningar kan komma ifråga.

Finlandsmodellen införs i 
Korsnäs skolor från hösten!

Hyresavtal Skärgårdens 
skatter Kb

Företaget Skärgårdens skatter Kb kommer från och 
med 1.6.2021 fram till 31.8.2021 att hyra ett utrymme 
vid gruvområdet i Korsnäs.

Utrymme som hyrs ut är 23 m² för caféverksamhet, 
del i personalutrymme samt allmänna utrymmen.

Tekniska nämnden godkände 18.5.2021 hyran och 
hyresavtalet för Skärgårdens skatter Kb.

Hyresavtal EEN Ab Oy
Företaget EEN Ab Oy kommer at från och med 1.6.2021 

fram till 31.8.2021 att hyra ett utrymme vid gruvområ-
det i Korsnäs.

Utrymmet som hyrs ut är 20 m² för escape room verk-
samhet, del i personalutrymme samt allmänna utrymmen. 

Tekniska nämnden godkände 18.5.2021 hyran och hyres-
avtalet för EEN Ab Oy.
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De naturvärdesbedömningar som ingår i Forststyrel-
sens miljökonsekvensbedömning av Korsnäs havsvind-
kraftspark har inletts med fågelutredningar och inven-
tering av strömmingens lek.

Inventeringen av strömmingens lek genomförs av Alle-
co Ab, som är underleverantör till Forststyrelsens vikti-
gaste konsultpartner vad gäller konsekvensbedömningar,  
AFRY Finland AB. Alleco Ab är en pionjär inom forsk-
ningsdykning i Finland och har gjort motsvarande lekin-
venteringar redan i årtionden.

- Med hjälp av lekinventeringarna utreder vi potentiella 
lekområden för strömmingen i projektområdet och dess 
närmiljö. Vi gör en dykinventering på under 10 meters 
djup i havsområdet, där vi söker strömmingsrom, berättar 
ledande expert Karoliina Jaatinen från AFRY.

- Strömmingens romkorn fäster på hårda ytor eller på 
alger, där dykaren observerar deras täthet samt samlar in 
prover för ytterligare bestämningar. Efter fältundersök-
ningen fastställer vi från proven rommens utvecklingssta-
dium och livsduglighet. Dykinventeringarna ger vid sidan 
om fiskerienkäterna viktig information om bl.a. havsom-
rådets betydelse för fiskbeståndet, fortsätter Jaatinen.

- Lekområden kommer att inventeras också på hösten 
och dessutom samlar vi in mer information genom att in-
tervjua områdets fiskare, tillägger Ville Koskimäki, Forst-
styrelsens projektutvecklingschef för vindkraft.

VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre, Vasa 
universitet) har samtidigt inlett fågelutredningar på om-
rådet.

 - I år kommer vi att göra inventeringar av häckfågelbe-
ståndet samt räkna rastande fåglar, kartlägga födoområ-

den och genomföra ruggningsundersökningar. - Fågelut-
redningarna kompletteras under hösten 2022. Då kommer 
vi att följa vår- och höstflyttningarna och komplettera räk-
nandet av rastande fåglar, fortsätter Koskimäki.

-  Vi har också gått igenom nytt material och preciserat 
placeringen av planområdet så att det ligger längre bort 
från Kvarkens världsarvsområde, naturskyddsområdena 
och fiskarnas lekområden än den ursprungliga avgräns-
ningen, berättar Pertti Tapio, direktör för Forststyrelsens 
vindkraftsverksamhet. - Samtidigt kan en allt större del av 
vindkraftverken placeras längre ut tills havs, på djupare 
havsområden, fortsätter Tapio. Längre ut till havs belas-
tar byggåtgärderna miljön mindre än när byggandet sker i 
grunda kustområden.

- Hur vindkraftverken exakt kommer att synas model-
leras i takt med att projektet framskrider och för model-
leringen kommer vi eventuellt att videofilma redan i juni, 
förtydligar Tapio.

- Vi förbereder också som bäst ett möte för allmänheten, 
som kommer att hållas efter semesterperioden. Förhopp-
ningsvis är coronasituationen då också sådan att vi kan 
träffas och diskutera ansikte mot ansikte, säger Tapio.

Korsnäs havsvindkraftspark i korthet
Projektområdet för Korsnäs havsvindkraftspark, som 

planeras av Forststyrelsen, ligger i det allmänna vatten-
område som Forststyrelsen förvaltar, cirka 15 kilometer 
från kusten. Man har planerat att bygga 70–100 turbiner.

Korsnäs havsvindkraftsparks nominella effekt beräknas 
vara cirka 1 300 megawatt. Detta innebär att kraftverken 
årligen producerar cirka 5 000 gigawattimmar elener-
gi. Detta täcker till exempel den årliga förbrukningen av 
bruksel för 700 000 egnahemshus eller för att täcka det 
årliga totala elbehovet för 250 000 eluppvärmda hus. (Vid 
beräkningen av förbrukningen av bruksel har man utgått 
från ett egnahemshus på 120 m2  med fyra invånare, som 
har en genomsnittlig årlig elförbrukning på 7 300 kWh. 
Den årliga elförbrukningen för ett eluppvärmt egnahems-
hus på 120 m2  med fyra invånare har uppskattats till 20 
000 kWh)

Mer information:
Pertti Tapio, projektledare för vindkraftsverksamheten, 
Forststyrelsen Fastighetsutveckling, 020 639 5302, pert-
ti.tapio@metsa.fi
Ville Koskimäki, projektutvecklingschef för vindkraft, 
Forststyrelsen Fastighetsutveckling, 020 639 4021, ville.
koskimaki@metsa.fi

Naturvärdesbedömningarna har inletts vid  
Korsnäs havsvindkraftsparks projektområde
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Vid den gamla blygruvan i 
Korsnäs inleds uppföljningen un-
der hösten 2021 vars mål är att ge 
information om gruvområdets mil-
jö- och hälsoeffekter. Uppföljningen 
är en del av det landsomfattande 
projektet KAJAK. Inom projektet 
utreds, och vid behov iståndsätts, 
de stängda och övergivna deponier 
för utvinningsavfall som kan orsaka 
allvarlig skada eller hot. Birkalands 
NTM-central koordinerar projektet 
i hela landet. 

I praktiken avses med uppföl-
jningen att kvaliteten på vattnet 
och utvinningsavfallet utreds samt 
strålningsmätningar genomförs. I 
området utförs undersökningar och 
tas prover från utvinningsavfall och 
ytvattnet som transporteras via om-
rådet. Uppföljningen kommer att ut-
föras i området i två år.

Den gamla blygruvan i Korsnäs 
har varit verksam 1961-1962 samt 
1964-1972. I området bröts och an-
rikades blyhaltig malm, och förutom 
blyanrikningen producerade gruvan 
även anrikade lantanider. I samma 
produktion uppkom utvinningsav-
fall som har placerats i gruvområdet. 
Deponierna för avfall, eller med an-
dra ord bassängen för anrikningssand 
och lantanidhögen, är fortfarande 
synliga i området även om de är täck-
ta av växtlighet.

Om miljöeffekter finns bara lite 
information – riskerna bedöms inte 
vara stora

Korsnäs kommun har ägt gruvom-
rådet sedan 1978. I området finns 
företags- och rekreationsverksamhet, 
såsom en naturstig. Området är före-
mål för utveckling i framtiden särskilt 
med avseende på turism- och rekrea-
tionsverksamhet.

”Det finns bara lite information 
om gruvområdets miljöeffekter. 
NTM-centralen i Södra Österbot-

ten har genomfört sediment-, ytvat-
ten- och strålningsundersökningar 
i området år 2016. Dessutom har 
strålningsvärden mätts upp för exa-
mensarbetet år 2020” berättar Hen-
na-Mari Havana, sakkunnig i föro-
renade markområden vid Birkalands 
NTM-central.

Examensarbetet visade att vattnet i 
stenbrottet innehåller halter av järn, 
mangan och uran. Det fanns uran 
även i dike- och sjösedimentet. Från 
lantanidhögen konstaterades släppa 
ut en liten mängd uran till avfallets 
porvatten och till diket bredvid hö-
gen.

NTM-centralen i Södra Öster-
botten bedömer att skadliga ämnen 
sprider sig från området till miljön. 
På grundval av mätningarna har inte 
upptäckts sådan strålning som skiljer 
sig märkbart från den naturliga bak-
grundsstrålningen, och tillfälliga be-
sökare får inte skadliga stråldoser när 
de rör sig i området. NTM-centralen 
i Södra Österbotten har dock konsta-
terats att det behövs mer omfattande 
undersökningar för att utreda eventu-
ella risker.

Uppföljning finansieras med stats-
medel – ett omfattande samarbete 
mellan olika myndigheter

Deponin för utvinningsavfall i 
Korsnäs hör till den nationella inven-
teringen som omfattar de deponier 
för utvinningsavfall som kan orsa-
ka allvarlig skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Inven-
teringen baserar sig på EU:s direktiv 
om hantering om utvinningsavfall 
och den har uppdaterats senast i ja-
nuari 2020. Inventeringen innehåller 
31 objekt varav 19 förutsätter tilläggs-
utredningar och eventuella tilläggsåt-
gärder.

KAJAK-objekten utreds, och vid 
behov, iståndsätts i hela landet av 
NTM-centralen i Birkaland. I Korsnäs 
inleds projektet med en uppföljning 
vars syfte är att få mer uppgifter för 
det eventuella utredningsskedet.

Uppföljningen betalas av stats-
medel och det kommer att bildas 
en projektgrupp där bjuds in bland 
annat Korsnäs kommun, Västkus-
tens miljöenhet, Södra Österbottens 
NTM-central, en konsult samt Sä-
kerhets- och kemikalieverket (Tukes) 
och Strålsäkerhetscentralen. Efter att 
uppföljningen har avslutats skrivas 
en rapport om undersökningsresulta-
ten som lämnas in för kännedom till 
NTM-centralen i Södra Österbotten.

Läs mer
maaperakuntoon.fi/fi-FI/Ohjel-

mat_ja_hankkeet/KAJAK
Naturally Occurring Radioactive 

Material in Two Mine Waste Sites in 
Finland (Helda-julkaisuarkisto)

Tilläggsinformation
Allmänt om KAJAK-projektet: 

Kari Pyötsiä, projektledare, kari.pyot-
sia@ely-keskus.fi, 0295 036 372

Korsnäs KAJAK-objekt: Hen-
na-Mari Havana, pima-sakkunnig, 
henna-mari.havana@ely-keskus.fi, 
0295 038 053

Miljöövervakning inleds vid den 
gamla blygruvan i Korsnäs
– området hör till det landsomfattande projektet KAJAK
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r Årets föreningsbidrag
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen fördelade 

årets föreningsbidrag vid sammanträdet 6.5.2021. 

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Tre registrerade idrottsföreningar har inom utsatt tid 

ansökt om verksamhetsbidrag för 2021.
Sektionen fördelade årets bidrag på 16.000 euro enligt 

följande:
IF Fyren  7000 €
Korsnäs FF  7000 €
Västkustryttarna  2000 €

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fem föreningar som sysslar med ungdomsverksamhet 

har inom utsatt tid ansökt om verksamhetsbidrag för år 
2021. Sektionen fördelade årets anslag på 5.500 euro en-
ligt följande:
Molpe uf  1350 €
Korsnäs uf & bf  1350 €
Harrström uf & hf  1350 €
Taklax uf  1050 €
Korsnäs scoutkår  400 €

Driftsbidrag till ungdomsföreningar
Fyra registrerade ungdomsföreningar har inom utsatt 

tid ansökt om driftsbidrag för år 2021.
Sektionen fördelade i år 2500 euro i driftsbidrag till ung-

domsföreningar enligt följande:
Molpe uf 1400 €
Taklax uf 425 €
Korsnäs uf & bf 375 € 
Harrström uf & hf 300 €

Bidrag för museiverksamhet
I årets budget finns reserverat 4500 euro för museiverk-

samhet. Tre föreningar hade ansökt om verksamhetsbi-
drag för museiverksamhet. Sektionen fördelade bidraget 
för museiverksamhet enligt följande:
Korsnäs Hembygdsförening 2000 €
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1500 €
Harrström ungdoms- och hembygdsför. 1000 €

Bidrag för kulturverksamhet
I årets budget finns reserverat 3500 euro för föreningar 

och enskilda, som bedriver kulturverksamhet. Inom ut-
satt tid hade sex ansökningar om bidrag för kulturverk-
samhet inkommit.

Sektionen fördelade årets bidrag för kulturverksamhet 
enligt följande:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1000 €
Korsnäs hembygdsförening  1000 €
Harrström uf & hf  700 €
Korsbäck byaförening  400 €
Korsnäs guider  300 €
Lindholm, Isak 100 €

Sommarevenemang
I biblioteks-, kultur- och fritidssektionens budget 

finns reserverat 6000 euro för arrangerande av somma-
revenemang. Sektionen beslutade 6.5.2021 att ett fri-
luftsevenemang för hela familjen ska ordnas i sommar 
i Korsnäs. 

Programmet kunde innehålla marknad, hinderbana och 
övriga aktiviteter. Barnteater kan ordnas i någon by under 
sommaren. 

Bidrag för evenemang i 
föreningar

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen beslöt 6.5.2021 
att föreningar som under sommarmånaderna juni, juli, 
augusti ordnar mindre, lokala evenemang kan söka ett bi-
drag på max 200 euro under förutsättning att sektionens 
budget för sommarevenemang det medger. Sänd en en-
kel skriftlig redovisning om evenemanget: vad, var, när, 
arrangör, publikantal och kvitton till biblioteket senast 
15.9.2021.

Evenemanget bör följa de myndighetsrekommendatio-
ner som gäller vid tidpunkten. 

Evenemanget bör marknadsföras åtminstone via kom-
munens/bibliotekets Facebook-sida. Kontakta biblioteket 
per telefon 06-3479140 eller e-post biblioteket@korsnas.
fi eller personligen.

Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen har delat ut stipendium om 350 

euro/studerande för vårterminen 2021 ur Silverbergs 
stipendiefond till sammanlagt 36 sökanden. 

Följande studerande erhöll stipendium: Elias Bäckman, 
Rickard Bäckman, Chit Cidia Aye, Rikard Fors, Linnéa 
Granholm, Hugo Helenelund, Isabel Häggdahl, Emily 
Häggdahl Lund, Emma Häggdahl, Richard Häggdahl, Si-
mon Häggdahl, Sara Hägglund, Alexandra Kronstrand, 
Jesper Lindholm, Samuel Matkoski, Karolina Mattans, 
Janice Mattlar, Josefine Mattlar, Anna Nguyen, Jakob 
Nilsson, Anders Nordmyr; Alexander Norrdahl, Nicoline 
Nystrand, Phyophyo Oasis, Emelie Reinilä, Elin Rosen-
dahl; Simon Sandholm, Johanna Sohlström, Tilde Sten-
bäck, Elvira Söderlund, Meh The, Christoffer Törnroos, 
Lucas Westerholm, Amanda Åkersten, Johan Östman och 
Lovisa Östman.

Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Två studerande har ansökt om stipendium ur Korsnäs 
kommuns stipendiefond. Kommunstyrelsen beslutade 
26.4.2021 att utdela ett stipendium om 105 euro för vår-
terminen 2021 till Zacharias Häggdahl Lund och Alexan-
der Nyström.
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Västkustryttarna r.f har anhållit om bidrag från kom-
munen för att köpa en ny gräsklippare tll ridbaneområ-
det i Korsnäs.

Föreningens styrelse framhåller att det synliga ridba-
neområdet behöver hållas klippt och snyggt under som-
maren. För detta behövs en fungerande gräsklippare. Den 
nuvarande klipparen har konstaterats obrukbar och för-
eningen behöver en ny.

Föreningen har möjlighet att skaffa en begagnad trak-
torgräsklippare för ca. 1500 euro och ansöker om kom-
munalt bidrag på den summan. Föreningen kan också 

tänka sig en begagnad traktorgräsklippare om kommunen 
har en dylik som blivit överlopps.

Området smm föreningen använder för ridbana i 
Korsnäs befinner sig alldeles i Korsnäs centrum och an-
gränsar till Prästgårdsområdet. Området används som en 
helhet för olika arrangemang under somrarna och det ger 
ett gott intryck om området är väl skött.

Kommunstyrelsen beviljade 24.5.2021 ett bidrag om 
1.000 euro till föreningen för inköp av en traktorgräsklip-
pare.

Bidrag till gräsklippare till ridbaneområdet i Korsnäs

Gruvleden
Korsnäsnejdens pensionärer ord-

nade en utflykt till Gruvleden en 
solig fredag eftermiddag i slutet av 
maj. Ett tiotal pensionärer vandrade 
runt leden med Robert Mamrelund 
som sakkunnig guide. 

Leden går runt det område som 
bildats genom malmbrytningen. Fina 
informationstavlor upplyser vandrar-
na om gruvans tillkomst och historia. 
Gottfrid Pistol och Helge Holm hit-
tade redan år 1950 de blystenar som 
sedan ledde till gruvdrift. 

Vandringsleden runt dagbrottet är 
lättvandrad och lagom lång ca 2 km. 
Vi gick längs leden upp på slagghögen 
som rundar det konstgjorda berget. 

Vi gjorde ett stopp vid det ståtliga 
gruvtornet, som är 45 meter högt. Det 
började byggas år 1958. 

Gruvan var verksam till 1972. Mel-
lan åren 1960-1972 lyftes 862700 ton 
blymalm upp ur gruvan. Gruvan var 
en stor arbetsplats och verksamheten 
hade en mycket stor betydelse för 
kommunens ekonomiska utveckling. 

Vi avslutade vandringen med kaffe 
och dopp i det tidigare gruvkontorets 
café.

Text och foto: Anita Ismark

Den forne arbetaren vid Korsnäs gruva Robert Mamrelund fungerar 
numera som guide vid gruvområdet. 
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___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
 
 
Västerbackvägen 6 
66200 KORSNÄS        

1    
Aktuellt från Korsnäs Företagare r.f. 

Verksamheten i föreningen har varit en aningen utmanande i dessa corona-tider men vi går 
mot ljusare tider nu och sommaren står i full blomning. 

Vi kan nu starta upp den aktiva verksamheten igen och i slutet av augusti ordnar vi en 
företagarträff tillsammans med Möjligheternas Korsnäs. 

* Då utser vi Årets Företagare i Korsnäs och Årets Unga Företagare i Korsnäs. 
* Några inspirerande talare  ger oss företagare nya tankar och ser på nya möjligheter.  
* Vi bjuder  på lite grillat och annat smått och gott 
* Och givetvis lite underhållning 
 
Det är med glädje att se på nya verksamheter kring besöksnäringen i kommunen och jag 
hoppas alla hinner bekanta sig med alla de besöksmål som finns i kommunen. Det finns 
mycket att upptäcka i kommunens alla delar och bl.a. det som dragit igång vid Gruvan eller 
Korsnäs Gruvcenter-Korsnäsin Kaivoskeskus. 

Det känns bra att företagare, föreningar, Korsnäs Församling, Korsnäs Minecenter, Korsnäs 
Guider, kommunen och många fler samarbetar och utvecklar området kring Gruvan-Waterloo 
under ledningen av den duktiga projektledaren Camilla Moliis. Hon gör ett jättestort jobb 
tillsammans med alla talkojobbare. 

Världsarvsbussen går i juli-augusti, måndag-tisdag till Korsnäs gruvområde och kyrkbyn,  
torsdagar till Molpe-Bergö området. Det här ger oss stor synlighet och lockar en hel del 
turister från hela Finland ja kanske hela Norden till Korsnäsområdet. 

Föreningens vision är: 

 Vårt stöd till företagande i kommunen är i nyckelposition med syfte att skapa en 
gynnsam lokal utveckling och samtidigt ett attraktivt och kreativt Korsnäs.  

 Föreningen förmedlar kontinuerligt aktuell information till företagarna och arrangerar 
regelbundet företagarträffar och andra sociala träffar för alla företagare i kommunen 
oberoende av branscher.  

Tyngdpunkter för verksamhetsåret 2021 (efter corona)  

 Arrangera företagarträffar, föreläsningstillfällen, företagarluncher och andra sociala 
träffar beroende på hur det rådande läget med corona.  

 Utse ”Årets företagare i Korsnäs” och ”Årets unga företagare i Korsnäs”.  
 Aktivt föra en dialog och samarbeta med kommunen om företagarpolitiken och 

företagarfrågorna i Korsnäs och samtidigt framföra viktiga ärenden från föreningens 
styrelse och medlemmar.   

 Sträva till att öka medlemmarnas antal genom aktiv information och värvning.  
 Verka som en koordinerande part vid lokala och nationella mässor och tillställningar 

där företagarna och kommunen kan och bör synas.  
 Göra podd-inspelningar om företagen i Korsnäs.  
 Upprätthåller facebook sidan Korsnäs Företagare och hemsidan Företagarcafe med en 

lista på aktiva tjänsteföretag. 



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

15

V
A

S
E

K
 in

f
o
r
m

e
r
a
r

– Äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakt och 
testamente är en del av företagarens personliga riskhan-
tering, konstaterade jurist Anna Harkkila och advokat 
Oskar Sundback i den första delen i föreläsningsserien 
Pappren i skick! - Företagarens personliga juridiska 
dokument. Föreläsningsserien ordnas i samarbete med 
Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & 
Båsk Ab.

Företagarens personliga risker är också företagets ris-
ker. Därför är det värt att fundera hur företagaren med 
sina egna personliga dokument kan skydda även sitt fö-
retag. Enligt Harkkila är makarnas hela egendom som 
utgångspunkt underkastad giftorätt och därför rekom-
menderar hon företagare att överväga att upprätta ett 
äktenskapsförord.

– Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna om 
vilken del av egendomen som är underkastad giftorätt 
och vilken inte är det. Den främsta fördelen med äkten-
skapsförord är att de egna och företagstillgångarna skyd-
das vid en eventuell äktenskapsskillnad, påminde Hark-
kila.

Också med intressebevakningsfullmakt kan man skyd-
da sin egen företagsverksamhet, eftersom företagaren 
kan med fullmakten själv bestämma vem som sköter fö-
retagets ärenden och hur, om hen själv inte är kapabel 
att göra det.

– Intressebevakningsfullmakt handlar om att utöva 
självbestämmanderätt. Om ingen fullmakt finns, kommer 
intressebevakningen att ordnas enligt lagen om förmyn-
darverksamhet, och då kan man nödvändigtvis inte iaktta 
företagarens egna önskemål i samma utsträckning. Pro-
cessen innebär då även mer kostnader och onödig byrå-
krati, berättade Sundback.

Intressebevakningsfullmakt är ett sätt att förbereda sig 
inför framtiden, för man kan aldrig veta vad som komma 
skall. Samma gäller testamente. Utan testamente kom-
mer egendomen enligt laga arvsordning delas till arving-
arna, men med testamente kan man avvika från lagens 
bestämmelser.

– Den största fördelen med testamente är att man själv 
kan bestämma vilken del av egendomen som går till vem. 
När ni funderar på testamente, är det bra att fråga er 
själva vem ni vill att ska fortsätta er företagsverksamhet, 
poängterade Sundback.

Det bandade webinariet finns att se på YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=DQuQqbDVf7s

Nästa del i föreläsningsserien, Juridiska dokument mel-
lan företagare, ordnas på hösten 2021. Beställ vårt ny-
hetsbrev på www.vasek.fi.

Företagaren kan skydda sitt företag Företagaren kan skydda sitt företag 
även med sina personliga dokumentäven med sina personliga dokument
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                                                        KKOORRSSNNÄÄSS  HHEEMMBBYYGGDDSSMMUUSSEEUUMM    
 
                            hålls öppet under tiden 8.6-22.8 2021  
  
                 tisdag-söndag klockan 13-17 med guide på plats. 
                   
                  Under tiden 6.7-10.8 är det på tisdagar öppet 10-17,  
                    då förevisning av trehandsstickning kl. 10.30-11.30 
  
                       Övriga tider enligt överenskommelse 
 
- Lottförsäljning på en Korsnäströja i barnstorlek ordnas under tiden 
1.7-10.12.2020  
 
 
                                FÖLJ OSS PÅ HEMSIDAN KORSNAS.HEMBYGD.FI ELLER FACEBOOK 
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SIMSKOLEVERKSAMHET SOMMAREN 2021 
 

Simskolan riktar sig till barn födda

2015 eller tidigare. 

 

Molpe 28.6 - 9.7.2021   

                                                           

F.m: Korsnäs-Korsbäck kl. 10-12.30                     

E.m: Molpe kl. 14.00-16.30 

 

Harrström 12-23.7.2021 kl. 10-12.30

 

Lek och Plask

 

 för barn i åldern 3-5 år tillsammans

med en vuxen.

 

         Grupp 1: 28.6-2.7 kl. 12.45-13.45 

        Grupp 2: 5-9.7 kl.12.45-13.45

  Grupp 3: 12-16.7 kl.12.45-13.45

 

 

Folkhälsan i Korsnäs

 

 

 

 

 

Avgifter; 

Lek och plask: 1 barn 20 €, 2 barn 30 €.

Simskola: 30 € per barn för medlemmar och 35

€ 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 €/barn. 

Anmälan: Antalet deltagarplatser är

begränsat.  Anmälan öppnar 17.5.2021.

Anmälan sker via internet på följande adress

https://www.folkhalsan.fi/korsnas/  Kom ihåg

att meddela om eventuell transport i samband

med anmälan.

Vid eventuella frågor kontakta simombud

Camilla Lagerström, 0503533179 vardagar,

kvällstid kl. 17-20.00

Nadja Söderholm, 0442759999 vardagar

 Folkhälsan i Korsnäs 

 

 

 

 

 

 
Sydösterbottens hörselförenings sommarprogram i Korsnäs 
 
Temagudstjänst utomhus vid Korsnäs prästgårdsmuseum 
Söndagen den 8 augusti kl 11.00 ordnas en gudstjänst med predikan av prosten Guy Kronqvist samt 
sång- och musikprogram på gårdstunet vid Korsnäs prästgårdsmuseum. Vid regn hålls gudstjänsten i 
kyrkan. Med tanke på Sydösterbottens hörselförenings medlemmar och andra gudstjänstbesökare 
ordnas en hörselslinga för bättre hörbarhet utomhus. 
Guidning 
Efter gudstjänsten ca kl 12.00 får vi en dramaguidning av sommarguiden Pontus Westmalm inne i 
museet och utomhus på museiområdet. 
Kaffeservering 
I museet finns ett sommarcafé där det serveras kaffe med en matig paj och sallad efter guidningen. 
I caféet säljs även böcker, vykort och keramik. 
 
Bästa medlemmar i Sydösterbottens hörselförening välkomna! 

Sydösterbottens hörselförenings sommarprogram i Korsnäs
Temagudstjänst utomhus vid Korsnäs prästgårdsmuseum

Söndagen den 8 augusti kl 11.00 ordnas en gudstjänst med predikan av 
prosten Guy Kronqvist samt sång- och musikprogram på gårdstunet vid 
Korsnäs prästgårdsmuseum. Vid regn hålls gudstjänsten i kyrkan. Med 
tanke på Sydösterbottens hörselförenings medlemmar och andra guds-
tjänstbesökare ordnas en hörselslinga för bättre hörbarhet utomhus.

Guidning

Efter gudstjänsten ca kl 12.00 får vi en dramaguidning av sommargui-
den Pontus Westmalm inne i museet och utomhus på museiområdet.

Kaffeservering

I museet finns ett sommarcafé där det serveras kaffe med en matig paj 
och sallad efter guidningen.

I caféet säljs även böcker, vykort och keramik.

Bästa medlemmar i Sydösterbottens hörselförening välkomna!
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Det blir ingen utfärd till Storskär med RIB-char-
terbåten, eftersom intresset var så litet.
I stället ordnar vi i samarbete med biblioteket och 
kulturen i Korsnäs en Sommarteaterresa till Kudd-
näs i Nykarleby söndagen den 18.7.2021 med start 
kl. 11.15 från Harrström.
Efter föreställningen finns det möjlighet att äta 
middag på Juthbacka. Herrgårdens beställnings-
restaurang öppnar för oss om vi blir fler än 20. 
Det bjuds sallad, varmrätt och dessert för ca 30 
euro. 
Den som vill stanna på museiområdet kan dricka 
kaffe och äta Konungens munkring på café Emilie 
vid Kuddnäs. Gemensam avfärd från Nykarleby ca 
kl 17.00.
Anmälan till teater och middag dl 2.7. Biblioteket 
tel 06 3479 140

Korsnäsnejdens pensionärer rf

Korsnäs bibliotek & kultur samarbetar 
med Korsnäsnejdens pensionärsförening 

kring en teaterutfärd till Nykarleby och Kuddnäs 
söndagen den 18 juli. Pjäsen spelas som en vand-
ringsteater kl 14. på Kuddnäs.
Pris 40 euro för biljett, som inkluderar museibe-
sök och bussresa. Boka i biblioteket senast 2.7. 
före kl 19. tel 06 3479140 Avfärd från Harrström kl 
11.15 och tillbaka i Korsnäs ca 19-tiden.
Så här skriver teatern om pjäsen Konungens ring:
Följ med oss bakåt i tiden till 1630-talet! I sommar 
blir Zacharias Topelius Fältskärns berättelser vand-
ringsteater på Kuddnäs i Nykarleby. I pjäsen Kon-
ungens ring följer vi ynglingarna Bertila och Larsson 
på deras äventyr från Breitenfeld i Tyskland hem till 
Storkyro. 
Vandringsteater betyder att publiken inte sitter ned 
utan vandrar med spelet på olika platser på Kuddnä-
sområdet. Publikmängden är begränsad till 50 perso-
ner per föreställning.
Konungens ring regisseras av Johan Aspelin och 
baserar sig på Joakim Groths dramatisering av 
första cykeln i Fältskärns berättelser.
Speltid: Cirka 1 timme, 20 minuter. I föreställ-
ningen ingår ingen paus eller servering. Café 
Emilie är öppet före föreställningen. I samband 

Sommarens program

Dramaguidningar
Dramaguidningar i Korsnäs Prästgårdsmuseum alla 
lördagar och söndagar kl 12-13 från och med 19-20 
juni till och med 14-15 augusti, dock inte under mid-
sommarhelgen.

Korsnäs prästgårdsmuseum

Klockutställning
Utställningen av Carl Oskar Glasbergs klockor, golvur 
och andra föremål är öppen hela sommaren.

Sommargudstjänst
Söndagen den 8 augusti kl 11.00 hålls en gudstjänst 
med sång- och musikprogram utomhus på gårdstunet 
vid prästgårdsmuseet. 

Sommarcafé
Sommarcafé. Försäljning av böcker, vykort och keramik.
Prästgårdsmuseet är öppet under tiden 8.6-15.8,  tis-
dag-söndag kl 13-17 (måndag stängt). 
Bokningar per tel 050-5181949 eller till anita.ismark@
gmail.com.  Mera information finns på  https://prast-
gardsmuseet.hembygd.fi

Välkomna att besöka vårt vackra museiområde!

Teaterutflykt till sommarteater på Kuddnäs 2021
med biljettbokningen kan du meddela ifall du 
önskar förbeställa något från caféet:  kaffe/te/
lemonad 2 euro styck, Konungens munkring 3 
euro styck. Caféet är öppet till kl 19 ifall du blir 
sugen på plats.
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NU SKAPAR VI 
AKTIVA SOMMARMINNEN 2021
R Ö R  P Å  D I G  I  
K O R S N Ä S  K O M M U N

CYKELRUTTER

IDROTTSANLÄGGNINGAR

AKTIVITETER

Upptäck Korsnäs kommuns vackra skärgård, fina natur och charmiga 
byar med hjälp av en cykeltur. Kombinera cykelturen med roliga aktiviteter 
och intressanta besöksmål!

Ladda ner Korsnäs-appen för förslag på kortare och längre cykelrutter.

Basketplaner
Korsnäs rinken, Idrottsvägen 10
Molpe rinken, Sjövägen 73

Beachvolley
Korsnäs Arena, Idrottsvägen 10
Molpe badstrand, Sjövägen 271

Friidrotts- och gräsplaner 
Korsnäs Arena, Idrottsvägen 10
Molpe idrottsområde, Sjövägen 73

Gym
Protein & Biceps, Strandvägen 4327
Utegym vid Aktivitetsparken Skepp och Skoj, Gamla Strandvägen 152
Utegym vid Molpe rinken, Sjövägen 73

Tennisplaner 
Harrström rinken, Gamla Strandvägen 152
Korsnäs rinken, Idrottsvägen 10
Molpe rinken, Sjövägen 73
Taklax rinken, Taklaxvägen 620

Escape Room - Gruvkontoret: www.gruvkontoret.fi
Korsnäs Gruvcenter: www.korsnasgruvcenter.fi
Polkuped Kajak: www.polkupedkajak.fi
Sebbas Kvarken Charter: www.sebbas.fi
West Coast Rib Charter: www.westcoastribcharter.com
Westcoast Sportfishing: www.westcoastsportfishing.fi

TACK
 för alla kreativa förslag som vi fick för den

nuvarande kommungårdens plats!

Bland alla som skickade in förslag och uppgav
sina kontaktuppgifter lottades två presentkort ut.

Tur i lottdragningen hade:

Jan-Erik Ravals - presentkort till Strand-Mölle

 Jan-Erik Åkersten - presentkort till Bistro Korsnäs

GRATTIS till vinnarna!

W W W . K O R S N A S G R U V C E N T E R . F I

V Ä L K O M M E N  T I L L  
K O R S N Ä S  G R U V C E N T E R  I  S O M M A R

BESÖK WWW.KORSNASGRUVCENTER.FI 
FÖR INFORMATION OM SOMMARENS AKTIVITETER

KORSNÄS-APPEN

SNART ÄR DEN HÄR!
 

I SLUTET AV JUNI SLÄPPS
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NU SKAPAR VI 
AKTIVA SOMMARMINNEN 2021
R Ö R  P Å  D I G  I  
K O R S N Ä S  K O M M U N

CYKELRUTTER

IDROTTSANLÄGGNINGAR

AKTIVITETER

Upptäck Korsnäs kommuns vackra skärgård, fina natur och charmiga 
byar med hjälp av en cykeltur. Kombinera cykelturen med roliga aktiviteter 
och intressanta besöksmål!

Ladda ner Korsnäs-appen för förslag på kortare och längre cykelrutter.

Basketplaner
Korsnäs rinken, Idrottsvägen 10
Molpe rinken, Sjövägen 73

Beachvolley
Korsnäs Arena, Idrottsvägen 10
Molpe badstrand, Sjövägen 271

Friidrotts- och gräsplaner 
Korsnäs Arena, Idrottsvägen 10
Molpe idrottsområde, Sjövägen 73

Gym
Protein & Biceps, Strandvägen 4327
Utegym vid Aktivitetsparken Skepp och Skoj, Gamla Strandvägen 152
Utegym vid Molpe rinken, Sjövägen 73

Tennisplaner 
Harrström rinken, Gamla Strandvägen 152
Korsnäs rinken, Idrottsvägen 10
Molpe rinken, Sjövägen 73
Taklax rinken, Taklaxvägen 620

Escape Room - Gruvkontoret: www.gruvkontoret.fi
Korsnäs Gruvcenter: www.korsnasgruvcenter.fi
Polkuped Kajak: www.polkupedkajak.fi
Sebbas Kvarken Charter: www.sebbas.fi
West Coast Rib Charter: www.westcoastribcharter.com
Westcoast Sportfishing: www.westcoastsportfishing.fi
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NU SKAPAR VI 
FINA SOMMARMINNEN 2021
S O M M A R E N S  G U L D K O R N  I
K O R S N Ä S  K O M M U N

Strömsgrund, Strömsgrund 20, 

1. Molpehällorna
2. Kvarkens världsarvsskärgård – världsarvets södra port
3. Skaglet (Bredskär), Hamnvägen 38
4. Molpe gästhamnar

Molpe paviljongs brygga, Sjövägen 298, 
Molpe-Ström, Sjövägen 271 

5. Korsnäs Hembygdsmuseum, Kyrkobyvägen 32 
6. Korsnäs Prästgårdsmuseum, Kyrkobyvägen 30 
7. Korsnäs kyrka, Kyrkobyvägen 41
8. Kyrkparken, Kyrkobyvägen 52 
9. Korsnäs kommunbibliotek, Silverbergsvägen 9
10. Storkorshamn, Storkorshamnsvägen 324 
11. Kvarnbacken i Harrström, Gamla Strandvägen 185 
12. Gamla Stenbron i Harrström, Gamla Strandvägen 167 
13. Aktivitetsparken Skepp och Skoj, Gamla Strandvägen 152 
14. Fiskehamnen och fiskartorpet, Havsviken 11 
15. Harrström gästhamn, Havsviken 14 
16. Hinjärvträsk 

Träskvikvägen 217, 
Kambvägen 60,
Taklaxvägen 1125 

SEVÄRDHETER & BESÖKSMÅL

17. Molpehällornas naturstig
Längd 1, 2 och 3 km, båttransport krävs

18. Waterloo-leden
Strandvägen 3681, längd 7,3 km

19. Gruvleden 
Gruvvägen 21, längd 2 km 

20. Hamnträskets vandringsled
Längd 2 km, båttransport krävs

21. Molpe badstrand, Sjövägen 271
22. Harrström badstrand, Salterivägen 40

VANDRINGSLEDER

BADSTRÄNDER
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NU SKAPAR VI 
GODA SOMMARMINNEN 2021
M Å  G O T T  I  K O R S N Ä S  K O M M U N

Bistro Korsnäs, Strandvägen 4327
Café Gruvtrollet, Gruvvägen 32
Strand-Mölle, Sjövägen 271

ÄT GOTT

Bed & breakfast i Bjurbäck byagård, Stormossvägen 59
Bokning: 050 591 0052 (Johan)

Harrström Camping, Salterivägen 23
Bokning: 050 358 9124 (Kent) / suomeksi: 050 467 5979 (Philip)

Harrström UF, vindsvåning, Gamla Strandvägen 152
Bokning: Airbnb - Harrström - "Vindsvåning bredvid lekpark"

Huset Alvina, Edsviksjövägen 67
Bokning: Booking.com - "Huset Alvina"

Marthagården, Molpe Marthaförening, Sjövägen 29
Bokning: molpemartha@gmail.com eller 040 964 2916 (Emma)

Molpe Caravan, Sjövägen 298 
Bokning: www.molpe.fi/turism/molpecaravan/

Stuga i Molpe, Flatgrundsvägen 60
Bokning: Airbnb - Molpe - ”Fiskarens hus”

Stuga i Molpe, Flatgrundsvägen 12
Bokning: Airbnb - Molpe - ”Lillstugan”

Stuga i Taklax, Bjurbäckvägen 384
Bokning: Airbnb - Taklax - ”Rolands hus”

 
 

 

SOV GOTT

HANDLA LOKALT
Korsnäs Apotek, Silverbergsvägen 20

Mediciner, naturprodukter, djurmediciner m.m.
Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst, Kyrkobyvägen 59

Blommor, presenter, Matkahuolto- och postombud, m.m.
Mr. Motors Korsnäs, Strandvägen 4260

Båtar, utombordare, gräsklippare, släpvagnar, service m.m.
OstroCenter, Strandvägen 4131

Farm-, fritids-, bygg- och lantbruksprodukter
Polkuped, Stenlundsvägen 97

Öppet enligt överenskommelse, 050 328 2819
Cyklar, balanscyklar, cykelhjälmar, simredskap m.m.

Sale Korsnäs, Industrivägen 3
Livsmedelsbutik, Postis paketautomat

Fredrik Sandholm, Bjurbäckvägen 375 
Försäljning av potatis. Ring på förhand: 050 409 8842

Tomatbutiken, Kyrkobyvägen 59
Olika tomatsorter, gurka, paprika. Potatis och jordgubbar enligt säsong. 

Tomatkiosk, Bovägen 20
Gurkor och olika tomatsorter.

OTTO-automat, Strandvägen 4323 
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NU SKAPAR VI 
GODA SOMMARMINNEN 2021
M Å  G O T T  I  K O R S N Ä S  K O M M U N
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Bokning: 050 358 9124 (Kent) / suomeksi: 050 467 5979 (Philip)

Harrström UF, vindsvåning, Gamla Strandvägen 152
Bokning: Airbnb - Harrström - "Vindsvåning bredvid lekpark"

Huset Alvina, Edsviksjövägen 67
Bokning: Booking.com - "Huset Alvina"

Marthagården, Molpe Marthaförening, Sjövägen 29
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Molpe Caravan, Sjövägen 298 
Bokning: www.molpe.fi/turism/molpecaravan/

Stuga i Molpe, Flatgrundsvägen 60
Bokning: Airbnb - Molpe - ”Fiskarens hus”

Stuga i Molpe, Flatgrundsvägen 12
Bokning: Airbnb - Molpe - ”Lillstugan”

Stuga i Taklax, Bjurbäckvägen 384
Bokning: Airbnb - Taklax - ”Rolands hus”

 
 

 

SOV GOTT

HANDLA LOKALT
Korsnäs Apotek, Silverbergsvägen 20

Mediciner, naturprodukter, djurmediciner m.m.
Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst, Kyrkobyvägen 59

Blommor, presenter, Matkahuolto- och postombud, m.m.
Mr. Motors Korsnäs, Strandvägen 4260

Båtar, utombordare, gräsklippare, släpvagnar, service m.m.
OstroCenter, Strandvägen 4131

Farm-, fritids-, bygg- och lantbruksprodukter
Polkuped, Stenlundsvägen 97

Öppet enligt överenskommelse, 050 328 2819
Cyklar, balanscyklar, cykelhjälmar, simredskap m.m.

Sale Korsnäs, Industrivägen 3
Livsmedelsbutik, Postis paketautomat

Fredrik Sandholm, Bjurbäckvägen 375 
Försäljning av potatis. Ring på förhand: 050 409 8842

Tomatbutiken, Kyrkobyvägen 59
Olika tomatsorter, gurka, paprika. Potatis och jordgubbar enligt säsong. 

Tomatkiosk, Bovägen 20
Gurkor och olika tomatsorter.

OTTO-automat, Strandvägen 4323 

Evenemang och Marknad på museiområdet  
i korsnäs lördag 21.8 kl 11-15

Marknad - Boka försäljningsplats christina.mannfolk@netikka.fi

Program för barn: Hopsis, många olika attraktioner!
American Cars har utställning på marknadsdagen

Bistro Korsnäs kommer att servera marknadslunch kl 11-15
Museerna öppna! Uf har öppet hus. Fritt inträde.

Myndigheternas aktuella rekommendationer efterlevs!

arr. Korsnäs kommun och föreningar i samarbete (ingen sittande publik, med reservation för ändringar.

Grodan 
Kling och cir-

kusens hemlighet
Pjäsen är riktad till barn i daghems- 

och lågstadieåldern. 
Barnen får bekanta sig med frågor kring 
relationen mellan människor, djur och 

natur genom en teatersaga. 
Med en massa med roliga sånger och 

lekar där publiken får delta i detta spän-
nande äventyr!

Speltid 30min. Åldersrekommen-
dation 2-10 år.

Aava 
Kertun kotieläintila 

från Södra Vallgrund är på 
besök med alpackor, höns, 

kaniner
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Sommarens utställningar i biblioteket
Valeria Kayava Fotografier 16.6-13.8

Emma Ekström
Målningar 15.8-15.9

Digitala läskampanjer
Korsnäs bibliotek deltar i sommarens digitala läskam-
panj för skolbarn 1.6.-31.8.
Du kan använda din telefon, platta eller dator eller 
hämta pappersversionen hos oss!

DEN FÖRVRÄNGDA PARKENS HEMLIGHET
Klicka på www.lumotun-
puistonsalaisuus.com eller 
kom till biblioteket! Delta 
också i utlottningen i slutet 
av kampanjen 31.8. och i 
kampanjen för unga

DET LÄSTA LANDET
En värld full av berättel-
ser och sommarens bästa 
utmaningar!
Klicka till www.luettumaa.
com eller kom till bibliote-
ket!
Delta i utlottningen i slutet 
av kampanjen 31.8.

Det är Specialuppdraget 
LUBU i Seinäjoki bibliotek 
som producerat den nationella kampanjen.
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Bibliotekets  
sommaröppethållningstider

måndag och fredag kl. 12-19
tisdag, onsdag, torsdag kl. 12-15

Biblioteket är stängt under midsommarhelgen 
25-27.6.
Torsdag 24.6. normal öppethållning kl. 12-15

Bokbussen kör ännu i midsommarveckan mån-
dag-torsdag, därefter uppehåll till mitten av 
augusti.

Teater
Bladis pojkan, med Erik Kiviniemi på turné från 
Wasa teater, kommer till Korsnäs 8.10.2021.

Botnia Paradise med KAJ på Wasa teater 5.11.2021 
Fullbokat, plats på kölista.

Infofilmer om kulturen i Korsnäs
Nu finns det på bibliotekets Youtubekanal infofilmer om 
kulturen i Korsnäs på de tre språken bosniska, ryska och 
vietnamesiska. Vi ser Saudina Hodzic, Valeria Eremeeva 
och Thuy Luu som filmats av Kim Blåfield inom Kultu-
rÖsterbottens projekt Digital delaktighet genom kultur. 
Biblioteket medverkade i projektet och manus bygger på 
en bearbetning av den museibroschyr som utkom kring år 
2010 och översattes till respektive språk av nämnda trio. 
Filmerna innehåller även fotografier av kända platser och 
byggnader för kultur. Camilla Rönnholm och Pontus West-
malm bidrog till bildspelet med nya fotografier.
Dela gärna och tipsa den som har nytta av information på 
något av dessa språk!
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Läsning i laget är ett nationellt projekt som vill 
inspirera till läsning via idrottsföreningar och nu 
söker de nyfikna tränare i Korsnäs som vill prova 
på något nytt. Läskunnighet och en läsvana är 
avgörande för ett barns framtidsutsikter vilken 
väg de än tar i livet. Och vi tror att läsning är 
något som måste synas överallt i uppväxtmiljön, 
därför vill vi se vad som händer om en så viktig 
förebild som tränaren säger ”Läs!”. Om du är en 
tränare som håller med och som är nyfiken på 
att göra något nytt med din förening så är Läs-
ning i Laget något för dig!

Inom samarbetet får ni en Läskasse från bibli-
oteket som er grupp får låna från och använda 
under passliga stunder. Varför inte läsa när ni 
tänjer, reser till matcher eller väntar på skjuts 
hem från stallet? Vi är öppna för alla idrotter och 
grupper som tränar barn och unga i skolåldern.
Låter detta intressant kan du höra av dig till 
Korsnäs bibliotek för att höra mera om hur ni 
kan delta. 

LÄSNING I LAGETLÄSNING I LAGET
Har du hört talas om Tim Sparvs bokklubb eller Kevin Lankinens Lankisen lukupiiri?
Nu vill också Korsnäs bibliotek kicka igång ett läsprojekt i ditt idrottslag!

Korsnäs bibliotek samarbetar med projektet Läsning i LagetKorsnäs bibliotek samarbetar med projektet Läsning i Laget

Bibliotekarie och projektledare Mikael Gros visar 
upp en läskasse då han besökte Korsnäs bibliotek i 
maj.
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VeterandagenVeterandagen
Korsnäs och Malax brukar av tradition fira Veteran-

dagen gemensamt, men de två senaste åren har det-
ta inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin. Kultu-
ransvariga Carola Bäckström på kommunbiblioteket 
frågade därför om Korsnäs 4H kunde tänka sig att 
baka kakor och dela ut inför Veterandagen. Sagt och 
gjort, kakor bakades till hemmaboende veteraner, 
veteranänkor och lottor i båda kommunerna samt att 
barn gjorde tackkort till dem.

Dagen innan Veterandagen åkte verksamhetsle-
dare Petra Sundholm i sällskap av Christel Bäcklund 
från Korsnäs 4H:s styrelse på hembesök och delade 
ut kakorna, så att de inför den rätta dagen hade ka-
korna tillhanda och kunde njuta av dem och bjuda 
eventuella besökare. Vi hoppas att kakorna smakade 
och ville på detta sätt framföra vårt tack för deras 
insats för vårt land!

På bilderna syns Nancy Nykamb och Joel Lenlund 
i Korsnäs, två av alla de som blev glada över vårt 
besök.

Text och fotografier: Petra Sundholm

INFO FRÅN KORSNÄS 4 H INFO FRÅN KORSNÄS 4 H 

Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi

MatskolanMatskolan
Det finns ännu lediga platser kvar till Mat-

skolan, som ordnas den 10-13.8 på Korsnäs-
gården. Matskolan är ett fyra dagars dagläger, 
där vi gör frukost, lunch och mellanmål alla 
dagar. Därtill ingår familjefrukost, familjemid-
dag, studiebesök, utevistelse och lekar mm. 
Mer info och anmälan hittas på: matskolan.fi 

Hjälpledare till MatskolanHjälpledare till Matskolan
Vi söker hjälpledare till Matskolan den 10-

13.8. Vi söker dej som är 16 år eller äldre, har 
bra hand med barn och är intresserad av mat-
lagning. Vi värdesätter om du har egen ini-
tiativförmåga. Vi erbjuder dig roliga, fartfyll-
da dagar som ger fina minnen och värdefull 
arbetserfarenhet. Intresserad? Skriv och be-
rätta kort om dig själv till: petra.sundholm@
fs4h.fi. Frågor kan skickas till mailen eller på 
telefon: 045-876 48 38.

Gör en midsommarkrans!Gör en midsommarkrans!
Häng med och lär dig göra blomkransar, till 

exempel en vacker midsommarkrans! Ons-
dagen den 23.6 kl. 14-16 vid hembygdsmu-
se'et för dig som är 7 år eller äldre. Avgift: 
5€. Anmäl senast 21.6 till petra.sundholm@
fs4h.fi eller tel 045-8764838. Ledare: Petra 
och Alma. 
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Senaste 
nytt från 
Korsnäs FF
Säsongen blev som väntat litet förkortad, men 
juniorerna slapp tidigare igång med sina matcher. 
Och det har gått bra för dem. Några förluster har 
kommit men också glädjande två vinster på tre 
matcher för 12-års pojkarna. Men det viktigaste är 
ju som alltid att man är med.

Seniorerna har också sent om sider kommit igång. 
Andra laget eller B-laget vann sin första match mot 
ABC med 5-2 och första laget eller A-laget vann 
också sin inledande match i trean då de hemma på 
Korsnäs Arena krossade KIK med hela 5-1.

Dessa serier spelas som enkel serie och senare 
på sensommaren delas de in i övre och nedre slut-
spel, där det sedan spelas om avancemang och 
degradering.

Sommarens serieprogram för herrlagen
Div 3

Lörd.   12.6  kl. 14.00  Lapuan Virkiä - Korsnäs FF

Torsd. 17.6  kl. 19.00  Korsnäs FF   - FC Kiisto

Torsd. 24.6  kl. 18.30  KPV/Akat.        - Korsnäs FF

Torsd. 1.7  kl. 19.00  Korsnäs FF     - SIF

Fred.  9.7  kl. 19.00  Sporting Krist.- Korsnäs FF

Tisd.  20.7  kl. 19.00  VPV                 - Korsnäs FF

Torsd. 29.7  kl. 19.00  Korsnäs FF     - NIK

Onsd.  4.8 kl. 18.30  VPS/Akat.       - Korsnäs FF

Torsd.  12.8  kl. 19.00  Korsnäs FF     - IK Myran

Torsd.  19.8  kl. 19.00  Korsnäs FF     - Norrvalla FF

Div 6

Månd. 7.6  kl. 19.00   VIFK              - Korsnäs FF/2

Onsd. 9.6  kl. 19.00   Korsnäs FF/2  - Jurva -70

Onsd. 16.6  kl. 19.00   Korsnäs FF/2  - Malax IF

Månd. 28.6.  kl. 19.30   BK-46 YB        - Korsnäs FF/2

Lörd.   10.7  kl. 13.30   PeIK               - Korsnäs FF/2

Inträdet till division tre matcherna  är 8 euro och 
till division sex matcherna 3 euro. Till alla hem-
mamatcher slipper man också in om man köpt ett 
säsongkort för 40 euro.

Kom och njut av fotboll både till seniormatcherna 
och juniormatcherna!!

Börje Maars

IF FYREN  
INFORMERAR

Landsvägs-DM
Söndag 2.5 ordnades landsvägs-DM i Jakobstad 
och Fyren hade två löpare med i tävlingen. 
Casper Holm tog guld i P-14 och sprang 4 km på 
tiden 13.50,20. Han var nästan två minuter snabb-
are än tvåan i loppet. Linda Backgren-Holm vann 
veteranklassen D45 där sträckan var 10 km.  

Evenemang sommar 2021
ons 23.6 IF Fyren träning på Korsnäs Arena 
kl.18.30 
ons 30.6 IF Fyren klubbtävling på Korsnäs Arena 
kl.18.30 
ons 7.7 IF Fyren träning på Korsnäs Arena kl.18.30 
ons 14.7 IF Fyren klubbtävling på Korsnäs Arena 
kl.18.30 
ons 4.8 IF Fyren träning på Korsnäs Arena kl.18.30 
ons 11.8 IF Fyren klubbtävling på Korsnäs Arena 
kl.18.30 
ons 18.8 IF Fyrens klubbmästerskap på Korsnäs 
Arena kl.18.30 
ons 25.8 IF Fyren träning på Korsnäs Arena 
kl.18.30
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Korsnäs församling informerar

DIAKONRUTAN
Vips, så var det sommar och maskrosorna har 
redan blommat ut. För många är de ett segt gissel 
i gräsmattan som många vill utrota. Men om 
man försöker se dem från en annan synvinkel, 
än enbart som ett ogräs, så tycker jag att de är 
ganska fina, de lyser upp och påminner om att; 
”Hej, stanna upp, det är SOMMAR!” Maskrosen 
kan även vara en symbol för den goda gärningen. 
Vi blir alla på gott humör av att bli bra behandlade 
och det sätter sig, likt den sega maskrosen, i krop-
pen, det känns bra helt enkelt. Därtill sprider sig 
denna känsla lätt, det vill säga vi för vidare den posi-
tiva känslan av att bli bra behandlade till människor 
i vår omgivning. Det blir aldrig omodernt att sprida 
goda gärningar, vi kan alla bida till ett gemytli-
gare samhälle. Alla på sitt sätt, maskrosen gör 
det på sitt sätt, även om alla inte kan se det direkt.

BALTIKUMVÄNNERNA ÄR AKTIVA I SOMMAR
Denna sommar kommer Baltikumvännernas lokal att vara öppen fler dagar än tidigare. 

Öppet för allmänheten: 

Lördagar 3.7- 6.8 klockan: 11-15.00 

Måndagar och tisdagar från 5.7-12.8 klockan: 10.00-13.00. 

Vi tar gärna emot: hela, rena och fläckfria kläder, husgeråd och gamla glasögon. Men inte böcker, filmer eller 
möbler. 

Inkomsterna från loppisförsäljningen går till finansieringen av hjälpsändningar till Litauen.

Sommarens Gudstjänster och Högmässor
Sö. 13.6. kl. 11. Högmässa, Janne Heikkilä, Kjell Lolax. 
Sång och musik av systrarna Andtfolk. 
Sö. 20.6. kl. 11. Gudstjänst, Simon Jern, Heidi Blomqvist 
Lö. 26.6. kl. 11. Midsommardags högmässa i kyrkan, 
Janne Heikkilä, Kjell Lolax. Efteråt kyrkkaffe i församlings-
hemmet, Ebba Carling. Valfri avgift till missionsarbetet. 
Sö. 27.6. kl. 11. Gudstjänst i Taklax bönehus, Daniel Norr-
back, Kjell Lolax
Sö. 4.7. kl. 18. (obs. tiden) Kvällsmässa i kyrkan, Peter 
Lassus, Heidi Blomqvist
Sö. 11.7. kl. 18. Kvällsgudstjänst, Peter Lassus, Kjell Lolax 
Sö. 18.7. kl. 18. Kvällsmässa, Peter Lassus, Heidi Blomqvist 
Sö. 25.7. kl. 18. Kvällsgudstjänst, Peter Lassus, Heidi Blom-
qvist 
Sö. 1.8. kl. 14. (obs. tiden) Gudstjänst med de vackraste 
sommarsångerna i Taklax bönehus, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm 

Sö. 8.8. kl. 11. Temagudstjänst utomhus på museiområdet, 
Guy Kronqvists, Deseré Granholm 
Sö. 15.8. kl. 11. Högmässa, Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm 
Sö. 22.8. kl. 11. Högmässa med konfirmation, Janne Heik-
kilä, Deseré Granholm

Personalens semester i sommar
Diakon Hanna Hofman har semester från 27.6- 30.7.  
Kyrkoherde Janne Heikkilä har semester från 30.6-17.8. 
Ekonomichef Christina Forss har semester hela juli och 
9-19.8. Kantor Deseré Granholm har semester från 7.6-
23.7. Barn- och ungdomsarbetsledare Jan-Ola Granholm 
1.6-22.7 (fortsätter sedan  i Pörtom församling).
Pastorskansliet är stängt över sommaren.
För kontakt under semestrarna ring i första hand 044 
4101800 eller korsnas.pastorskansli@evl.fi

Med önskan om många trevliga och välsignade sommardagar!

Sommararbetare 2021
Pontus Westmalm 7.6 - 23.7
Rabbe Rusk 14.6–4.7
Elmer Nybjörk 5.7-23.7

Vi hoppas att de skall trivas och känna sig bety-
delsefull, för de gör en stor insats!

OBSERVERA!
Matutdelningen fortsätter på fredagar hela 
sommaren kl. 08.30-09.00

UTFÄRD I AUGUSTI
Heldagsutfärd till Alskat lägergård 24.8. Till-
sammans med Petalax-Bergö församlingar och 
Malax församling! Vi åker med församlingens 
buss och programmet består förutom av god 
mat och kaffe, andakt, trevliga samtal och möj-
lighet till promenad/vila/önskesång med mera. 
Anmälan från 2.8 till Petalax pastorskansli. 
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Lediga bostäder på Buketten i 
Korsnäs kyrkby
Både större och mindre lediga lägenheter finns 
nu på Buketten. Storleken från 30 m2 – 54,5 m2.
På vår hemsida finns närmare uppgifter  
https://www.korsnas.fi/boende-och-miljo/tom-
ter-bostader/hyresbostader/
Ta kontakt med Marina Westerlund, tel: 050-
5529621

Lägenhet i Molpe
Kommunens enda lediga hyreslägenhet i detta 
skede är lägenheten på Molpe Skola.
Mer info https://www.korsnas.fi/boende-och-
miljo/tomter-bostader/hyresbostader/

Uthyres

Korsnäs Ungdoms- och Byaförening r.f. kallar till 
EXTRA FÖRENINGSMÖTE måndag 28.6 kl. 
18.30 på Korsnäsgården för stadgeändring.
Stadgeändring, kaffeservering
Välkomna!

Korsnäs 16.5.2021     Styrelsen

Möten

Fastighet 280-404-0004-0034 Petterson
Adress: Kyrkobyvägen 125, 66200 Korsnäs

Huset är centralt beläget på andra sidan vägen vid låg-
stadieskolan. Det har varit uthyrt tills i mars detta år. 
Huset är byggt 1856, flyttat till nuvarande plats i början 
av 1930-talet, senaste grundrenovering gjordes 1977. 
Huset har timrad stomme. Uppvärmningen är kombine-
rad ved- och oljepanna. Det finns kommunalt vatten och 
avlopp.
I fastigheten ingår ladugård, uthus samt ett redskapshus.  
Tomten är 1,23 ha.
Vid en eventuell försäljning säljes huset som renove-
ringsobjekt. Konditionsgranskning har gjorts. Hör av dig 
om du vill ha mera information om huset eller önskar en 
visning.  
Lägg ett bud, säljarna har rätt att acceptera eller förkasta 
inkomna bud, oavsett vilken nivå budet ligger på.
Ni kan kontakta Anne-Maj Wallin via epost: anne-maj.
wallin@narpes.fi eller per telefon: 050 4699 069 adress: 
Vadvägen 7 64210 Kalax

Till salu

Centralt belägen fastighet i Korsnäs till salu
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TACK FÖR VARJE RÖST!
Ta gärna kontakt med de invalda!

Cafe Gruvtrollet – Kahvila Kaivospeikko
Ett cafe i 60-tals stil vid Korsnäs Gruvcenter
Vi erbjuder en brunch med lokalproducerade råvaror  
med det vi åt på 1960-talet
• hemlagat fil, hemlagad chokladkräm
• rökt ost, rökt ekologiskt fårkött, länkkorv,  

tomatleverkorv, Bolstaholm medvurst
• ägg och lokala grönsaker, cumberland och 

tomat-havtorn sylt
• ett glas Skärgårdens Brus
• Kaffe-Te-Hemlagad saft
• Hembakt bröd och vetebulle
• Laktosfritt,  glutenfritt och vegetariskt alternativ.

Allt detta bokas i förväg på vår hemsida www.cafegruvtrollet.fi   
Vi erbjuder också kaffe, smörgås, hembakt, Öfvermark lemonad och annat då vi har öppet. En mathantverksbutik 
finns med enbart lokala produkter, lemonad, alkoholfritt öl, grönsaker och annat smått o gott.
Öppet i juli: måndag-lördag 10-17, söndagar stängt.
Öppet i augusti till 17.8. måndag-tisdag-lördag 10-17 och på beställning.

Välkommen
Lovisa & Göran 

info@cafegruvtrollet.fi          tel.  0500366097
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Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 
MYGGSÄSONGEN ÄR HÄR! 

FÖR SOMMARENS VARMA DAGAR! 

SHORTS TILL ARBETE OCH FRITID 

NU AVSLUTAR VI DEN 

GRÄSTRIMMER 
FSA 45 

99€ 
GE UTHUSRADEN 
NYTT LIV MED RIIHI! 

HOS OSS HITTAR NI ÄVEN 
MÅNGA OLIKA TERASSOLJOR 
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Korsnäs Blomster- o. begravningstjänst

SOMMARTID PÅ KORSNÄS BLOMSTER

Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

28.6 - 8.8 Må - Fr kl. 9 - 17
         Lö stängt

Det går bra att beställa blommor för avhämtning 
i självbetjäningen utanför öppettiderna.

SKÖN SOMMAR TILL ER ALLA!
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Läkarmottagningen
Malax-Korsnäs hvc, normal verksamhet
Korsnäs hälsogård, reducerad verksamhet 21.6–18.7
Telefontid kl. 8–16 alla vardagar hela sommaren, tfn 06 347 7645

Sjukskötarmottagningen vid hälsocentralen
Normal verksamhet

Sjukvårdsmottagningarna i Korsnäs
Korsnäs hälsogård, reducerad verksamhet 21.6–18.7

Barn-, mödra- och preventivrådgivningarna
Reducerad verksamhet 14.6–22.8

Seniormottagning
Korsnäs seniormottagning, normal verksamhet

Seniorrådgivning
Korsnäs seniorrådgivning, normal verksamhet

Diabetesmottagningen
Stängt 1.7–4.8

Psykiatriska sjukvårdsmottagningen och K5
Reducerad verksamhet 21.6–8.8.2021. 

Personalen på semester enligt följande:
Eva Stina Häggdahl, 28.6–30.7
Petra Vilén, 28.6–30.7
Christina Vikstrand, 21.6–11.7
Carina Engström 2–8.8
Ida Höglund, 9.8–27.8
Liselott Prost, 12.7–8.8
Pasi Gröndahl, 5.7–1.8
Tina Walgren, 7.6–4.7

SOMMARÖPPETHÅLLNINGSTIDER 2021
MALAX-KORSNÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL

Lokala krisgruppen
Normal tillgänglighet

Röntgen
Stängt 1.7–4.8

Laboratoriet
Malax-Korsnäs hvc, normal verksamhet
Korsnäs hälsogård, stängt 28.6–8.8

Företagshälsovård
Företagshälsovårdarmottagning i Malax, stängt 5.7–8.8
Telefontid alla vardagar tfn 06 521 5500

Fysioterapin
Reducerad verksamhet, stängt 19.7–30.7.
Korsnäs fysioterapimottagning stängt t.o.m. 29.8.
Hjälpmedelsutlåningen, öppet alla dagar kl. 13–14 (tfn 050 566 8520)
förutom 19.7–6.8 då hjälpmedelsutlåningen är öppen måndagar, tisda-
gar och torsdagar kl. 13–14. 

Munhälsovård
Malax-Korsnäs hvc, normal verksamhet
Korsnäs hälsogård, reducerad verksamhet 14.6–1.8. Stängd 28.6–4.7 
samt 19–25.7.
Telefontid kl. 8–14 alla vardagar, tfn 06 347 7640

Akut- och rehabiliteringsavdelningen
Normal verksamhet

Centralförrådet
Materialutdelningen är öppen kl. 7.30–12.00 under tiden 5.7–8.8.

Coronavaccinationer 
Normal verksamhet

Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasa-
regionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar 
information om lediga lokaler och företagstomter i 
Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, 
Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplat-
sen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsförings-
fasen.

Tjänsten förnyades på våren 2021 och är nu ännu mer 
funktionell och enkel att använda.

– Förutom layoutförändringar, har vi gjort flera upp-
dateringar i Vasaregionens lokalregister under huven, så 
att säga. Hemsidans teknik förnyad, vilket har förbättrat 
funktionssäkerheten och hastigheten. Dessutom har vi 
fått med många nya annonsörer i tjänsten, vilket inne-
bär att utbudet på lediga utrymmen och företagstom-
ter i regionen är ännu mer omfattande, berättar vd Ulla 
Mäki-Lohiluoma på Vaasa Parks.

Tomt- och lokalregistret finansieras av Vasaregionens 
kommuner, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK samt 
fastighetsägare och -mäklare i regionen. Dessutom bidrar 
VASEK till marknadsföringen och utvecklingen av regist-
ret. Registrets anmälningsintäkter används i sin helhet till 
marknadsföringen.

Ett omfattande tomt- och lokalregister Ett omfattande tomt- och lokalregister 

i Vasaregionen gynnar företagare i Vasaregionen gynnar företagare 
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Kesä 2021
Vuoden 2021 kuntavaalien olisi jo pitänyt olla ohi 

tähän aikaan vuodesta, mutta niin kuin moni muukin 
asia niin myös tämän vuoden kuntavaalit on joudut-
tu sopeuttamaan korona-aikaan. Korsnäsin Uutisten 
pudotessa postilaatikkoonne vaalituloksen pitäisi jo 
olla selvillä.  Hyvä niin. Näiden kuntavaalien ehdoka-
sasettelu ei ollut yhtä kuuma puheenaihe kuin se oli 
edellisissä kuntavaaleissa. Viime vaaleissa keskusteltiin 
siitä, onko ehdokkaita liian vähän, ja on erittäin po-
sitiivista, että meillä näihin kuntavaaleihin on erilaisia 
ehdokkaita ja puolueita, joista valita.

Tästä voin tehdä sen mahdollisen päätelmän, että Korsnäsin 
kunnan asukkaat haluavat olla mukana päättämässä kunnan 
asioista, ja että kunnan toiminnassa on asioita, joihin katsotaan 
olevan tärkeätä osallistua ja vaikuttaa.

Minulta kysyttiin hiljattain eräässä haastattelussa, että kauan-
ko pieni kunta voi olla itsenäinen.Vastausta ei ole helppo an-
taa, koska se riippuu monista tekijöistä. Talous on tärkeä tekijä, 
niin kauan kuin talous on hyvä niin on mahdollista vaikuttaa 
enemmän palvelujen kehittämiseen kuin että niitä lopetetaan. 
Mutta jollei meillä olisi luottamushenkilöitä, joiden valintana 
on varata iso osa vapaa-aikaansa kunnalliseen päätöksenteko-
on osallistumiseen, niin järjestelmä romahtaisi. Ajattelen, että 
itsenäisen kunnan koko perusta on siinä, että kuntalaiset itse 
haluavat oman kunnan ja haluavat pitää sitä yllä.

Tarkastelimme Korsnäsin  viime valtuustokokouksessa men-
nyttä, lopuillaan olevaa nelivuotiskautta, ja mitä  kunnan pal-
veluihin tulee, niin monilla tahoilla resursseja on tullut lisää 
kauden aikana. Esim. Lärknäsiin satsataan  paljon ja juuri nyt 
ehkä tuntuu siltä, että tasapainottelemme kunnan taloudellisen 
sietokyvyn rajoilla. Mutta  kunnan hyvinvointikertomuksen ar-
viosta näemme, useiden tilastolukujen valossa, että väestö voi 
hyvin, sekä nuoret, työikäiset että vanhemmat.

Pyysimme kunnanhallituksen ja –valtuuston jäseniltä, että he 
tulevaisuutta ajatellen yrittäisivät miettiä, mihin tulevien val-
tuutettujen tulisi satsata ensi kaudella. Tärkeinä asioina tuli esi-
in  rakentaminen, asuminen ja muuttoliike kuntaan päin, kuten 
myös hyvä palvelu kuntalaisille. Kolmas vastauksissa painotettu 
asia oli kunnan talous.

Uusilla luottamushenkilöillä ei siis ole mitään pieniä haastei-
ta vastassaan, joihin tarttua kaudella 2021-2025,  ja  jokainen 
kausi tapaa   tuoda mukanaan vielä ennakoimattomia haasteita.

Virkanaisen silmillä nähtynä edessämme oleva kausi tulee 
olemaan tavallista haastavampi johtuen myös isosta sosiaali- 
ja terveydenhuollon hallintomuutoksesta, joka nyt tällä halli-
tuskaudella näyttää toteutuvan. Mikäli lainsäädäntö hyväksy-
tään ennen eduskunnan kesätaukoa, niin voimme jo syksyllä 
ottaa uudistuksen huomioon taloussuunnitelmassamme. 
Maakuntapohjainen sosiaali- ja terveydenhuolto aloittaisi sit-
ten toimintansa vuodesta 2023 ja saa rahoituksensa suoraan 
valtiolta. Valtion avulla kunnilta ohjataan sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon kuuluvat valtionosuudet ja suuri osa verotuotois-

ta hoivamaakunnille, ja yritystaloudellisin termein ilmaistuna 
Korsnäsin kunnan liikevaihto enemmän kuin puolittuu vuoden 
vaihteessa 2022-2023. Vaikuttaa kuin kyseessä olisi huono dii-
li, mutta koska sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksetkin 
viedään pois kunnalta, niin tuloslaskelman tasapaino pitäisi 
säilyä. Nähtäväksi jää, jos Korsnäsille tai korsnäsilaisille tästä 
tulee yksinkertaisempaa tai edullisempaa. Mutta joka tapauk-
sessa voimme odottaa, että tulee uusia asioita, jotka vaikuttavat 
meihin Korsnäsissa ja päätöksentekoomme.

Asuminen ja asukkaat kuuluvat yhteen kuntatalouden kans-
sa. Viime vuosina kunnan verokehitys on ollut huono ja on 
melko luonnollista, että jos väestö jatkuvasti vähenee, vähenee 
myös veronmaksajien määrä. Toiseksi haasteeksi saattaa muo-
dostua kapemman veropohjan kompensoiminen esim. kiintei-
stöveroilla tai erilaisilla maksuilla. Parasta olisi, jos voisimme 
saada lisää asukkaita idylliseen kuntaamme, mutta väestöen-
nusteet eivat osoita sellaista kehityskuvaa, ei Korsnäsille eikä 
maakunnalle kokonaisuutenakaan.

Uusien  yritysten sijoittuminen Runsoriin on yksittäinen 
asia, joka vaikuttaa väestöliikkeeseen, ja siinä suhteen Vaasan 
seudulla toivottavasti on odotettavissa hyviä aikoja. Runsorin 
sijouttumissuunnitelmat ovat ”oikealla” puolella kaupunkia 
ja mahdollistaa sen, että  työmatkaliikenteeseen kuluvan ajan 
Korsnäsista käsin pitäisi olla suhteellisen hyvä.

Kuten olen monta kertaa sanonut ja kirjoittanut, niin työ 
kunnassa on pitkänmatkanjuoksua, maraton, jolla meidän väli-
stä on kunnolla harkittava saadaksemme matkan kääntymään 
toivottuun maaliin. Mutta meidän pitkänmatkanjuoksussamme 
ympärillämme on reippaita työtovereita ja luottamushenkilöitä, 
mikä tekee itse matkasta paljon enemmän arvoisen kuin vain 
maaliin pääsy. Toivon, että edellisen kauden luottamushenkilö-
illä on ollut antoisa matka kanssamme, ja saan jo tässä vaiheessa 
toivottaa heidät, jotka aikovat mukaan matkalle vaikuttamaan 
ensi kaudella, lämpimästi tervetulleiksi seuraavalle etapillem-
me!

Aurinkoiset kesäterveiset teille kaikille,
Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Ansiomerkkien jako
Korsnäsin kunta anoi ja sai kolme kunnaiamerkkiä, 

jotka tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä 
6.12.2020.

Kunniamerkit jaettiin kunnanvaltuuston 31.5.2021 ko-
kouksen yhteydessä kolmelle ansioituneelle Korsnäsin ty-
öntekijälle.

Kirjastotoimen päällikkö Carola Bäckström sai Suomen 
Leijonan ansioristin. Luokanopettaja Marie Nybjörk sai 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein. 
Kotipalvelujohtaja Vivan Vesterback sai Suomen Valkoi-
sen Ruusun I luokan mitalin.

Carola Bäckström
Työ pienessä kunnassa kulttuurin hyväksi vaatii idea-

rikkautta ja suurta henkilökohtaista panostusta. Tarvitaan 
halua muuttaa omalta osaltaan maailmaa ja paneutumis-
ta sivistyksen ja kulttuurin merkityksen esille tuomiseen. 
Kirjastotoimen päällikkö Carola Bäckström on monen 
vuoden ajan lannistumattomasti ja itseään korostamatta 
työskennellyt Korsnäsin kunnan kirjallisesti ja taiteel-
lisesti rikkaan elämän puolesta. Se on ollut työtä, jonka 
ansiosta Korsnäsin asukkailla on ollut pääsy tavallista 
laajempaan kulttuuritarjontaan. Carola Bäckströmillä on 
hyvä kyky verkostoitua kulttuuripiireihin ja se on tuot-
tanut hyvää tulosta kunnan kulttuurielämään monine 
huomattavine tapahtumineen. Kulttuurirahasto palkitsi 
Carola Bäckströmin vuonna 2019 hänen erinomaisesta 
työstään Pohjanmaan kulttuurin piirissä ja varsinkin ty-
östään Korsnäsin kunnan hyväksi.

Marie Nybjörk
Marie Nybjörkillä on ansiolis-

tallaan pitkä ura koululaitoksessa. 
Kouluvoimistelussa hän vei Korsnäsin koulun moniin 
saavutuksiin viestikarnevaaleissa (Stafettkarnevalen). 
Hän on erikoistunut 5 x 80 m mixed vuosiluokilla 5-6  
ja siinä kategoriassa hän on harjoittanut ja ohjannut vä-
hintään kymmenkunta joukkuetta vuosien mittaan pal-

kintopallin kaikkiin tasoihin ja useisiin finaalipaikkoihin.
Hänen työnsä voimistelun parissa palkittiin opettajapo-
kaalilla viestikarnevaaleissa 2017. Marie on kunnianhi-
moinen kasvattaja,joka kehittää opetustaan jatkuvasti. 
Hän hakee aktiivisesti uutta luovaa täydennyskoulutus-
ta ja suhtautuu uteliaasti kasvatusalan uusiin suuntiin ja 
virtauksiin, laajassa merkityksessä. Ja digitaalista kehity-
stä unohtamatta, jota hän on omaksunut nopeasti. Siitä 
on ollut suuri apu,kun meidän keväällä 2020 yhtäkkiä 
piti aloittaa kaikkien oppilaiden opettaminen etänä. Kir-
konkylän koulussa oli tähän hyvä valmius ja työkalut val-
miina käytön aloittamiseeen.

Vivan Vesterback
Vivan Vesterback on Korsnäsin kunnan velvol-

lisuudentuntoisimpia työntekijöitä, joka on läh-
tenyt ulos tuiskuun ja sateeseen auttaakseen ikä-
ihmisiämme ja ollut hyvin arvostettu työssään! 
Uransa alussa hän tottui tulemaan paikalle sijaisena sil-
loin kun tarvetta oli, kaikkea aina vanhushuollosta  läh-
tien, ja hän oli mukana myös Korsnäsin ambulanssitoi-
minnan aloituksessa.Vivan palkattiin Korsnäsiin 1.1.1990 
avosairaanhoitoon ja –kotihoitoon,ts. iltakotihoitoon pe-
rushoitajaksi, ja hän on siitä lähtien työskennellyt kunnan 
palveluksessa. Vivan ja hänen kollegansa olivat ensimmä-
iset,jotka aloittivat iltapartioinnin kehittääkseen Korsnä-
sin kotihoidon palveluja. Hän on ollut aloitteentekijä 
moneen asiaan, jotka asiat ovat antaneet hohtoa niiden 
ihmisten arkeen, jotka eri tavoin hoitavat kotonaan asu-
via ikäihmisiä, esim. olemalla mukana järjestämässä om-
aishoitajien tapaamisia.Vivan on ollut tärkeä turva hyvin 
monelle ja monen aamurutiineihin on kuulunut vaihtaa 
ajatuksia hänen kanssaan maailman menosta. Hän tun-
tee ja tietää suuren määrän Korsnäsin asukkaista usealta 
sukupolvelta.

Vivan on ollut velvollisuudentuntoinen työntekijä, joka 
omaa runsaasti sosiaalista taitoa. Hänellä on huumo-
ria ja uskomattomat kertojanlahjat, mikä saa useimmat 
viihtymään oikein hyvin hänen seurassaan.
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Uuden kunnantalon pää-  
piirustukset hyväksytty

Arkkitehtipalvelu Johan Ångerman laati  suunnitel-
lun kunnantalon pääpiirustukset pitäen samalla neu-
voa suunnittelutoimikunnan ja käyttäjien kanssa.

Kyseessä on vanha KKK:n ruokasalirakennus, joka 
muutetaan  kunnantaloksi. Suunnittelutoimikunta ehdot-
ti 17.5.2021, että KKK-rakennuksen muuttamista kun-
nantaloksi koskevat pääpiirustukset voidaan hyväksyä. 
Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus ovat myös ehdot-
taneet piirustusten hyväksymistä. Valtuusto hyväksyi pii-
rustukset lopuksi 31.5.2021 kokouksessaan.

Istuntosali on sijoitettu rakennuksen keskelle. Siitä tu-
lee aiempaa suurempi ja kuulijoille on enemmän paikko-
ja. Kaikki työhuoneet on sijoitettu ulkoseinien viereen ja 
niissä on ikkunat ulkopuolelle. Viimeisin muutos on, että 
pääsisäänkäynti siirretään itäpuolelta pohjoispuolelle. 
Julkisivulle ei tehdä suurempia muutoksia. Valkoinen 
tiiliseinä saa jäädä paikalleen. Pohjoispuolen ikkunois-
ta tehdään korkeammat, jotta julkisivu olisi edusta-
vampi. Nykyinen huopakatto saa suojaavan peltikaton. 
Alustavasti rakentaminen alkaa helmikuussa ensi vuonna. 
Kunnantalon siirron lasketaan maksavan 1,34 miljoonaa 
euroa. Tämän vuoden budjettiin sisältyy 100.000 euroa. 
Ensi vuoden taloussuunnitelmaan sisältyy 1,24 miljoonaa 
euroa uutta kunnantaloa ja vanhan purkamista varten.

Harrastusten Suomen 
malli Korsnäsin kouluihin 
syksystä lähtien!

Opetus- ja kulttuuriministeriö myön-
si Korsnäsille varoja Suomen mallin aloitta-
miseksi kunnan kolmella ala-asteen koululla. 
Mallin tarkoitus on löytää jokaiselle lapselle mieluisa 
harrastus ja lapsille annetaan mahdollisuus harrastaa 
eri vaihtoehtoja ilmaiseksi koulussa, suoraan koulupä-
ivän yhteydessä, aikataulutetun toimintamallin mukai-
sesti, joka pyörii koko lukuvuoden 2021-22.

Kirjasto- kulttuuri- ja vapaa-aikajaoksen avustu-
sanomukseen sisältyi harrastustoimintaa siltä pohjalta, mitä 
oppilaat olivat toivoneet opetusministeriön kyselyssä 2020. 
Meillä lasten harrastustoivomukset niputettiin anomuk-
sessa  neljäksi kokonaisuudeksi: taide, musiikki, liikunta 
sekä eläinkerho. Kokonaisuuksiin sisältyy eri harrastuk-
sia, lyhyempinä tai pidempinä jaksoina, ohjaajina alallaan 
ammattitaitoiset henkilöt. Yhteistyö yhdistysten kanssa 
voi myös tulla kysymykseen. 

Bräckskäretin asemakaava
Ulf Österroos ynnä muut anovat Bräckskä-

retin rantayleiskaavan muuttamista kiinte-
än asumisen tonteiksi. Moikipään Bräckskäretin 
rantakaava, lähellä lossin kiinnittymispaikkaa, hy-
väksyttiin 1982 ja käsittää 16 kpl loma-asuntotontteja.  
 Useimmat tontit on nykyään käytössä ja uu-
sia rakennuspaikkoja ei luoda. Kaavan muu-
toksella yritetään kuitenkin saada kaavaprosessis-
sa edellytykset rakennusoikeuksien korottamiseen. 
Kiinteistöjen omistajat ovat tietoisia  rantayleiskaa-
van muutossuunnitelmista. Kunnassa on ollut käy-
täntö, että se osapuoli, joka toivoo asemakaavan te-
kemistä, vastaa myös kaavasta aiheutuvista kuluista. 
Maanomistajien sopimus on laadittava ennen lopu-
llisen päätöksen tekemistä kaavan hyväksymisestä. 
Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että 
Bräckskäretin rantayleiskaava muutetaan kiinteän asu-
misen asemakaavaksi. Hakijat vastaavat kaikista kaavasta 
aiheutuvista kustannuksista. Ennen kaavan lopullista kä-
sittelyä tehdään maanomistajien sopimus.

Vuokrasopimus Skärgårdens 
skatter Kb

Skärgårdens skatter Kb –niminen yri-
tys vuokraa tilan Korsnäsin kaivosalueel-
ta 1.6.2021 lähtien aina 31.8.2021 saakka. 
Vuokrattava tila on 23 m2  kahvilatoiminta-
an ja osuus henkilöstötiloihin sekä yleisiin tiloihin. 
Tekninen lautakunta hyväksyi 18.5.2021 vuokran ja vuo-
krasopimuksen Skärgårdens skatter Kb:lle.

Vuokrasopimus EEN Ab Oy
EEN Ab Oy –niminen yritys vuokraa ajalle 

1.6.2021 – 31.8.2021 tilan Korsnäsin kaivosalueelta. 
20 m2:n  vuokrattava tila on escape room –toiminta-
an ja osuus henkilöstötiloihin sekä yleisiin tiloihin. 
Tekninen lautakunta hyväksyi 18.5.2021 vuokran ja vuo-
krasopimuksen EEN Ab Oy:lle.
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Vuoden yhdistysavustukset
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaos jakoi vuoden 

yhdistysavustukset 6.5.2021 kokouksessa.

Toiminta-avustukset urheiluseuroille
Kolme rekisteröityä urheiluseuraa anoi toimin-

ta-avustusta vuodelle 2021 määräaikaan mennessä. 
Jaos jakoi vuoden 16.000 euron avustuksen seuraavasti: 
IF Fyren 7000 € 
Korsnäs FF 7000 € 
Västkustryttarna (Länsirannikon ratsastajat) 2000 €

Toiminta-avustukset nuorisoseuroille
Viisi nuoritoiminnan parissa työskentelevää seuraa anoi 

määräaikaan mennessä toiminta-avustusta vuodelle 2021. 
Jaos jakoi vuoden 5.500 euron määrärahan seuraavasti: 
Molpe uf (Moikipää) 1 3 5 0 € 
Korsnäs uf & bf 1 3 5 0 € 
Harrström uf&hf 1 3 5 0 € 
Taklax uf 1 0 5 0 € 
Korsnäs scoutkår (partiolaiset)       4 0 0 €

Käyttöavustukset nuorisoseuroille
Neljä rekisteröitynyttä nuorisoseuraa haki määräaikaan 

mennessä käyttöavustusta vuodelle 2021. Jaos jakoi tänä 
vuonna 2500 euroa käyttöavustuksina nuorisoseuroille 
seuraavasti:
Molpe uf (Moikipää) 1 4 0 0 € 
Taklax uf    425 € 
Korsnäs uf & bf     375 € 
Harrström uf & hf      300 € 

Avustukset museotoimintaan
Vuoden talousarviossa on varattuna 4500 eu-

roa museotoimintaan. Kolme yhdistystä haki toi-
minta-avustusta museotoimintaan. Jaos ja-
koi museotoiminnan avustukset seuraavasti: 
Korsnäs hembygdsförening  2000 € 
FöreningenPrästgårdsmuseet i Korsnäs 1500 € 
Harrström ungdoms- och hembygdsförening 1000 €

Kulttuuritoiminnan avustukset
Vuoden talousarvioon on varattuna 3500 eu-

roa kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyk-
sille ja yksityisille. Määräaikaan mennessä tuli 
kuusi kulttuuritoiminnan avustushakemusta. 
Jaos jakoi vuoden kulttuuritoiminnan avustukset seuraa-
vasti:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1 0 0 0 € 
Korsnäs hembygdsförening 1 0 0 0 € 
Harrström uf & hf  700 € 
Korsbäck byaförening 4 0 0 € 
Korsnäs guider 3 0 0 € 
Lindholm, Isak   100 €

Kesätapahtumat
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaoksen talousar-

viossa on varattuna 6000 euroa kesätapahtumien järje-
stämiseen. Jaos päätti 6.5.2021, että tänä kesänä Korsnä-
sissa järjestetään koko perheen ulkoilmatapahtuma. 
Ohjelma voi sisältää markkinat, esteradan ja muita akti-
viteetteja.  Kesän aikana voidaan järjestää lastenteatteri 
jossakin kylässä.

Avustukset seurojen  
tapahtumille

Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaos päätti 6.5.2021, 
että seurat, jotka kesäkuukausien, kesäkuu, heinäkuu 
ja elokuu, aikana  järjestävät pienehköjä, paikallisia ta-
pahtumia voivat hakea enintään 200 euron avustusta sillä 
edellytyksellä, että seuran talousarvio sallii kesätapahtu-
man järjestämisen. Lähetä yksinkertainen kirjallinen 
selvitys tapahtumasta: mikä, missä, milloin, järjestäjä, 
yleisömäärä ja kuitit kirjastoon viimeistään 15.9.2021. 
Tapahtuman on noudatettava sillä hetkellä voimassa ole-
via viranomaissuosituksia. Tapahtumaa on markkinoita-
va ainakin kunnan/kirjaston Facebook-sivun kautta. Ota 
yhteyttä kirjastoon puhelimitse 06-3479140 tai sähköpos-
titse biblioteket@korsnas.fi tai henkilökohtaisesti.

Stipendien jako
Kunnanhallitus jakoi 350 euron stipen-

din/opiskelija Silverbergin stipendirahastos-
ta kevätlukukaudelle 2021 yhteensä 36 hakijalle. 
Seuraavat opiskelijat saivat stipendin: Elias Bäckman, Ric-
hard Bäckman, Chit Cidia Aye, Rikard Fors, Linnéa Gran-
holm, Hugo Helenelund, Isabel Häggdahl, Emily Hägg-
dahl Lund, Emma Häggdahl, Richard Häggdahl, Simon 
Häggdahl, Sara Hägglund, Alexandra Kronstrand, Jesper 
Lindholm, Samuel Matkoski, Karolina Mattans, Janice 
Mattlar, Josefine Mattlar, Anna Nguyen, Jakob Nilsson, 
Anders Nordmyr, Alexander Norrdahl, Nicoline Nyst-
rand, Phyophyo Oasis, Emelie Reinilä, Elin Rosendahl, 
Simon Sandholm, Johanna Sohlström, Tilde Stenbäck, 
Elvira Söderlund, Meh The, Christoffer Törnroos, Lucas 
Westerholm, Amanda Åkersten, Johan Östman ja Lovisa 
Östman.

Korsnäsin kunnan  
stipendirahasto

Kaksi opiskelijaa anoi stipendiä Korsnäsin kunnan 
stipendirahastosta. Kunnanhallitus päätti 26.4.2021 
jakaa Zacharias Häggdahl Lundille ja Alexander Ny-
strömille 105 euron stipendin kevätlukukaudelle 2021. 
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Luokanopettaja  
rehtorin tehtävillä

Moikipään ja Taklaxin koulujen rehto-
rin tehtävät hoitanut, pitkäaikainen opettaja 
Jan-Henrik Häggdahl jäi eläkkeelle tänä keväänä. 
Moikipään koulun luokanopettajan toimi rehtorin 
tehtävillä on ollut julistettuna avoimeksi. Neljä hen-
kilöä on ilmoittanut määräaikana kiinnostuksen-
sa toimeen. Kahdella heistä on rehtorin tehtävään 
muodollinen pätevyys. Haastattelut on pidetty. 
Sivistyslautakunta valitsi 27.4.2021 KM Oliver Sjölundin 
luokanopettajaksi rehtorin tehtävillä Moikipään kouluun 
toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella 1.8.2021 lähtien. 
Taklaxin koulun luokanopettajan toimi rehtorin tehtä-
villä kiinnosti kolmea henkilöä. Vain yhdellä heistä on 
muodollinen rehtorin pätevyys. Haastattelut on pidetty. 
Sivistyslautakunta valitsi 27.4.2021 KM  Mats Forsin luo-
kanopettajan toimeen rehtorin tehtävillä, toistaiseksi voi-
massa olevalla sopimuksella 1.8.2021 lähtien ja  sijoitus-
paikkana Taklaxin koulu.

Tuntiopettaja Taklaxin kouluun
Taklaxin koulussa on ollut tuntiopettajan toimi avoin-

na.Seitsemän henkilöä ilmoitti kiinnostuksensa toimeen 
määräaikaan mennessä. Haastattelut on pidetty.

Sivistyslautakunta valitsi 27.4.2021 KM Emilia Renfor-
sin tuntiopettajan toimeen 1.8.2021 lähtien toistaiseksi 
voimassa olevalla sopimuksella ja sijoituspaikkana Tak-
laxin koulu.

Esikoulunopettaja Taklaxin kouluun
Taklaxin koulussa on ollut esikoulunopettajan paik-

ka avoinna. Neljä henkilöä ilmoitti kiinnostuksensa toi-
meen määräaikaan mennessä. Haastattelut on pidetty. 
Sivistyslautakunta valitsi 27.4.2021 esikoulunopettajan 
toimeen kasvatustiet. kand Agnes Högbackan toistaiseksi 
voimassa olevalla sopimuksella 1.8.2021 lähtien.

Siivooja Moikipään kouluun
Moikipään koulussa on ollut avoinna siivoo-

jan tehtävä. Kuusi henkilöä ilmoitti kiinnos-
tuksensa tehtävään määräaikaan mennessä. 
Sivistyslautakunta valitsi 27.4.2021 Debbie Forsmanin 
Moikipään koulun siivoojaksi toistaiseksi voimassa ole-
valla sopimuksella 16.8.2021 lähtien.

Koulunkäyntiavustajat lukuvuodelle 2021-2022
Sivistyslautakunta valitsi 27.4.2021 seuraavaat 

koulunkäyntiavustajat lukuvuodelle 2021-2022: 
Korsnäsin kk:n koulu: Maj-Lis Österroos 28 h, Anna 
Malm 25 h, Saudina Hodzic 25 h ja Hanna Blomqvist 21 h. 
Moikipään koulu: Mona Gullblom 28 h ja Anette Östman 26 h. 
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Moikipään esikoulu: Therese Nygård 26 h. 
Taklaxin koulu: Anette Bjurbäck 28 h, Patricia Lundvall 26 
h, Linda Mattlar-Niemi 26 h ja Marianne Granqvist 20 h. 
Korsnäs kk:n esikoulu: Uusi henkilö 20 h.

Päiväkotiesimies
Korsnäsin kunnan päiväkotien kokoaikainen päivä-

kotiesimiehen toimi on ollut avoinna. Määräaikaan 
mennessä tuli kaksi hakemusta päteviltä henkilöiltä. Si-
vistyslautakunta valitsi 27.4.2021 Emma Häggblomin pä-
iväkotiesimieheksi 1.8.2021 lähtien ja toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Korsnäsin kunnan varhaiskasvatuksessa on ollut avoin-

na lastenhoitajan tehtävä, 50 % kokoaikatyöstä. Tehtävään 
oli seitsemän hakijaa.Sivistyslautakunta valitsi 27.4.2021 
Marina Stenbäckin varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 
1.8.2021 lähtien ja toistaiseksi. Sara Eklund valittiin va-
ralle.

Varhaiskasvatuksen opettaja
Korsnäsin kunnan varhaiskasvatuksessa on ollut avoin-

na varhaiskasvatuksen kokoaikainen opettajan toimi. Toi-
meen oli kaksi hakijaa ja yksi sisäisen kierron hakemus. 
Sivistyslautakunta päätti 27.4.2021, että Cecilia Backgren 
siirretään Moikipään päiväkotiin toimintavuodeksi 2021-
22 ja Jennie Björkell palkataan Kottebohon samalle ajalle.

Varhaiskasvatuksen opettajan sijainen
Korsnäsin kunnan varhaiskasvatuksessa on ollut avoin-

na varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus.  Määräaikaan 
mennessä tuli kaksi hakemusta ja yksi hakemus koskien 
sisäistä siirtoa. Sivistyslautakunta päätti 27.4.2021, että 
Maria Vesterback siirretään Kotteniin ja Linette Ek palka-
taan Siilikotteniin ajalle 5.8.2021 – 10.3.2022.

Varhaiskasvatuksen avustajat
Varhaiskasvatukseen tarvitaan edelleen avustajia/re-

surssihenkilökuntaa toimintavuodelle 2021-22. Koska 
jatkuvuus on erittäin tärkeää lapsiryhmien tukitarpeen 
ollessa kyseessä, niin ehdotetaan, että henkilöt, jotka on 
palkattu kuluvalle toimintavuodelle palkataan myös avus-
tajiksi/resurssihenkilöiksi seuraavalle toimintavuodelle: 
Sivistyslautakunta päätti 27.4.2021 palkata seuraavat av-
ustajat/resurssihenkilöt ajalle 3.8.2021-3.6.2022:

Kottebon päiväkoti: Jenny Back 35 h/viikko, Ingela Rag-
nell 35 h/viikko.

Harrströmin päiväkoti: Therese Thölberg 35 h/viikko
Palkataan resurssihenkilökuntaa 20-30 h/viikko myö-

hemmin.
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Metsähallituksen Korsnäsin merituulivoimapuiston 
ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvat luontokar-
toitukset ovat alkaneet silakan kutukartoituksilla ja 
linnustoselvityksillä.

Silakan kutukartoitukset tekee Alleco Oy, joka on 
Metsähallituksen ympäristövaikutusten arvioinnin tär-
keimmän konsulttikumppanin AFRY Finland Oy:n ali-
hankkija. Alleco Oy on tutkimussukelluksen pioneeri 
Suomessa ja tehnyt vastaavia kutukartoituksia jo vuosi-
kymmenien ajan.

- Selvitämme kutukartoituksilla hankealueen sekä sen 
lähiympäristön silakalle potentiaaliset kutualueet. Meri-
alueella teemme alle 10 metrin syvyydessä sukelluskartoi-
tusta, jossa etsimme silakan mätimunia, johtava asiantun-
tija Karoliina Jaatinen AFRYltä kertoo.

- Silakan mätimunat kiinnittyvät koville pinnoille tai le-
vien päälle, josta sukeltaja havainnoi niiden tiheyttä sekä 
kerää näytteen jatkomääritystä varten. Näytteistä määrit-
ämme kenttäkartoituksen jälkeen mädin kehitysasteen 
sekä elinvoimaisuuden. Sukelluskartoitukset antavat tär-
keää lisätietoa mm. kalastuskyselyiden lisäksi merialueen 
merkityksestä kalastolle, Jaatinen jatkaa.

- Kutualueita kartoitetaan myös syksyllä ja lisäksi ke-
räämme lisätietoa haastattelemalla alueen kalastajia, 
Metsähallituksen tuulivoiman hankekehityspäällikkö 
Ville Koskimäki lisää.

Samaan aikaan VEBIC (Vaasa Energy Business Inno-
vation Centre, Vaasan yliopisto) on käynnistänyt alueella 
linnustoselvitykset.

  - Tämän vuoden aikana teemme pesimälinnustolas-
kentoja sekä lepäilijä-, ruokailija- ja sulkasatolaskentoja, 
Koskimäki kertoo. - Linnustoselvityksiä täydennetään 

vuoden 2022 aikana, jolloin teemme kevät- ja syysmuu-
ton seurantaa ja täydennämme lepäilijälaskentoja, Koski-
mäki jatkaa.

- Olemme myös käyneet läpi uutta aineistoa ja tarkenta-
neet Korsnäsin merituulivoimapuiston sijaintia niin, että 
hankealue sijoittuu kauemmaksi Merenkurkun maail-
manperintöalueesta, luonnonsuojelualueista ja kalojen 
kutualueista kuin alkuperäinen hankerajaus, Metsähal-
lituksen tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti 
Tapio kertoo. - Samalla entistä suurempi osa tuulivoima-
loista voidaan sijoittaa ulommas merelle, syvemmille me-
rialueille, Tapio jatkaa. Ulompana merellä tehtävät raken-
tamistoimet kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin 
matalilla rannikkoalueilla tehtävä rakentaminen.

- Tuulivoimaloiden tarkka näkyminen mallinnetaan 
hankkeen edetessä ja sitä varten alueella kuvataan vide-
okuvaa mahdollisesti jo kesäkuun aikana, Tapio selvittää.

- Valmistelemme parhaillaan myös yleisötilaisuutta, 
joka pidetään kesälomakauden jälkeen. Toivottavasti 
myös koronatilanne on silloin sellainen, että voimme ta-
vata ja keskustella kasvotusten, Tapio sanoo.

Korsnäsin merituulivoimapuisto lyhyesti
Metsähallituksen Korsnäsiin suunnittelema merituu-

livoimapuisto sijaitsisi Metsähallituksen hallinnoimalla 
yleisellä vesialueella noin 15 kilometrin päässä rannikolta. 
Siihen on suunniteltu rakennettavaksi 70-100 turbiinia.

Korsnäsin merituulivoimapuiston nimellisteho olisi 
noin 1  300 megawattia. Se tarkoittaa sitä, että sen voi-
malat tuottaisivat vuosittain sähköenergiaa noin 5  000 
gigawattituntia. Se riittäisi esimerkiksi 700 000 omako-
titalon vuotuiseen käyttösähkön tarpeeseen tai 250 000 
sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuiseen kokonais-
sähkön tarpeeseen. (Käyttösähkön kulutuslaskelmassa on 
käytetty neljän asukkaan 120 m2 omakotitaloa, jonka kes-
kimääräinen vuosittainen sähkönkulutus on 7 300 kWh. 
Sähkölämmitteisen neljän asukkaan 120 m2 omakotita-
lon keskimääräiseksi vuosittaiseksi sähkönkulutukseksi 
on arvioitu 20 000 kWh).

Lisätiedot:
Tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja, Pertti Ta-

pio, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 020 639 5302, pertti.
tapio@metsa.fi

Tuulivoiman hankekehityspäällikkö, Ville Koskimäki, 
Metsähallitus Kiinteistökehitys, 020 639 4021. Ville.koski-
maki@metsa.fi

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on 
kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituk-
sen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden 
vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähal-
lituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävä-
stä käytöstä, hoidosta ja suojelusta - erilaiset tarpeet ja 
odotukset yhteensovittaen.

Luontokartoitukset ovat alkaneet Korsnäsin 
merituulivoimapuiston hankealueella

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset
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Korsnäsin vanhan ly-
ijykaivoksen alueella käynnis-
tetään syksyllä 2021 seuranta, 
jonka tavoitteena on tuottaa 
tietoa kaivosalueen ympäri-
stö- ja terveysvaikutuksista. 
Seuranta on osa valtakunnal-
lista KAJAK-hanketta, jos-
sa selvitetään ja tarvittaessa 
kunnostetaan mahdollisesti 
vakavaa haittaa tai uhkaa ai-
heuttavia suljettuja ja hylättyjä 
kaivannaisjätealueita. Hanket-
ta toteuttaa koko maassa Pirk-
anmaan ELY-keskus.

Seuranta tarkoittaa käy-
tännössä vesien ja kaivann-
aisjätteen laadun selvittämistä 
sekä säteilymittauksia. Alueella 
tehdään tutkimuksia ja otetaan 
näytteitä muun muassa alueel-
ta johtuvista pintavesistä sekä 
kaivannaisjätteistä. Alueella te-
hdään seurantaa noin kahden vuo-
den ajan.

Korsnäsin vanha lyijykaivos on ol-
lut toiminnassa vuosina 1961–1962 
sekä 1964–1972.  Alueella louhittiin 
ja rikastettiin lyijypitoista malmia, ja 
lyijyrikasteen lisäksi kaivos tuotti lan-
tanidirikastetta. Samalla tuotannossa 
syntyi kaivannaisjätteitä, jotka on si-
joitettu kaivosalueelle. Jätealueet, eli 
rikastushiekka-allas ja lantanidikasa, 
ovat nähtävissä alueella edelleen, va-
ikka ne ovat kasvillisuuden peitossa.

Ympäristövaikutuksista vain vähän 
tietoa – riskejä ei arvioida suuriksi

Korsnäsin kunta on omistanut 
kaivosalueen vuodesta 1978 saakka. 
Alueella on yritys- ja virkistystoi-
mintaa, kuten luontopolku. Alueen 
matkailu- ja virkistyskäyttöä haluta-
an kehittää tulevaisuudessa edelleen.

”Kaivosalueen ympäristövaiku-
tuksista on kuitenkin vähän tietoa. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 
tehnyt alueella sedimentti-, pinta-
vesi- ja säteilytutkimuksia vuonna 
2016. Lisäksi alueen säteilyarvoja on 

Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella alkaa ympäristötarkkailu  
– alue on mukana valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa

mitattu vuonna 2020 opinnäytettä 
varten”, kertoo pilaantuneiden aluei-
den asiantuntija Henna-Mari Havana 
Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Opinnäytteessä havaittiin, että 
louhoksen vedessä esiintyy rautaa, 
mangaania ja uraania. Myös oja- ja 
merisedimenteissä oli uraania. Lan-
tanidikasasta todettiin vapautuvan 
hieman uraania jätteiden huokosve-
teen ja viereiseen ojaveteen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
arvioi, että alueelta kulkeutuu hait-
ta-aineita ympäristöön. Mittausten 
perusteella ei ole todettu merkitt-
ävästi taustasäteilystä poikkeavaa sä-
teilyä, eivätkä satunnaiset ulkoilijat 
saa haitallista säteilyannosta alueel-
la liikkuessaan. Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus on kuitenkin todennut, 
että alueella tulee tehdä laajempi tut-
kimus mahdollisten riskien selvittä-
miseksi.

Seuranta tehdään valtion varoin 
– yhteistyössä laajasti eri virano-
maisia

Korsnäsin kaivannaisjätealue kuu-
luu kansalliseen luetteloon, jossa on 

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset

mahdollisesti vakavaa haittaa tai 
uhkaa ympäristölle tai ihmisten 
terveydelle aiheuttavia kaivann-
aisjätealueita. Luettelo perustuu 
EU:n kaivannaisjätedirektiiviin, 
ja se on päivitetty viimeksi tam-
mikuussa 2020. Luettelo sisältää 
31 kohdetta, joista 19 edellyttää 
lisäselvittelyä ja mahdollisesti jat-
kotoimenpiteitä.

KAJAK-kohteita selvittää ja 
tarpeen mukaan kunnostaa val-
takunnallisesti Pirkanmaan 
ELY-keskus. Korsnäsissä hanke 
käynnistyy nyt seurannalla, jon-
ka on tarkoitus tuottaa lisätietoa 
mahdolliseen selvitysvaiheeseen.

Seuranta kustannetaan valtion 
varoin, ja sitä varten perustetaan 
hankeryhmä, johon kutsutaan 
muun muassa Korsnäsin kunta, 
Länsirannikon ympäristönsuo-
jeluyksikkö, Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskus, konsultti sekä Turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto ja Sätei-
lyturvakeskus. Seurannan päätyttyä 
tuloksista ja niiden johtopäätöksistä 
laaditaan raportti, joka toimitetaan 
tiedoksi Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kukselle.

Lue lisää
maaperakuntoon.fi/fi-FI/Ohjel-

mat_ja_hankkeet/KAJAK
Naturally Occurring Radioactive 
Material in Two Mine Waste Sites in 
Finland (Helda-julkaisuarkisto)

Lisätietoja
KAJAK-hanke yleisesti: Kari Pyötsiä, 
projektipäällikkö, kari.pyotsia@ely-
keskus.fi, 0295 036 372
Korsnäsin kohde: Henna-Mari Havana, 
pima-asiantuntija, henna-mari.havana@
ely-keskus.fi, 0295 038 053
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Lääkärin vastaanotto
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus, normaali toiminta
Korsnäsin terveystalo, supistettu toiminta 21.6.–18.7.
Puhelinaika klo 8–16 joka arkipäivä koko kesän, puh. 06 347 7645

Sairaanhoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa
Normaali toiminta

Korsnäsin sairaanhoitajan vastaanotot
Korsnäsin terveystalo, supistettu toiminta 21.6.–18.7.

Lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvolat
Supistettu toiminta 14.6.–22.8.

Seniorivastaanotto
Korsnäsin seniorivastaanotot, normaali toiminta

Seniorineuvola
Korsnäsin seniorineuvola, normaali toiminta

Diabetesvastaanotto
Suljettu 1.7.–4.8.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto ja K5
Supistettu toiminta 21.6.–8.8.

Henkilökunnan kesälomat:
Eva Stina Häggdahl, 28.6.–30.7.
Petra Vilén, 28.6.–30.7.
Christina Vikstrand, 21.6.–11.7.
Carina Engström 2.–8.8.
Ida Höglund, 9.8.–27.8.
Liselott Prost, 12.7.–8.8.
Pasi Gröndahl, 5.7.–1.8.
Tina Walgren, 7.6.–4.7.

AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2021
MAALAHDEN-KORSNÄSIN TERVEYSKESKUS

Paikallinen kriisiryhmä
Normaali saavutettavuus

Röntgen 
Suljettu 1.7.–4.8.

Laboratorio
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus, normaali toiminta
Korsnäsin terveystalo, suljettu 28.6.–8.8.

Työterveyshuolto
Työterveyshoitajan vastaanotto Maalahdessa, suljettu 5.7.–8.8.
Puhelinaika joka arkipäivä koko kesän, puh. 06 521 5500

Fysioterapia
Supistettu toiminta, suljettu 19.7.–30.7.
Korsnäsin fysioterapiavastaanotto suljettu 29.8. asti
Apuvälinelainaamo, auki joka päivä klo 13–14 (puh. 050 566 8520)
paitsi 19.7.–6.8., jolloin apuvälinelainaamo on auki maanantaisin, 
tiistaisin ja torstaisin klo 13–14. 

Suun terveydenhuolto
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus, normaali toiminta
Korsnäsin terveystalo, supistettu toiminta 14.6.–1.8. Suljettu 28.6.–4.7. 
ja 19.–25.7.

Puhelinaika klo 8–14 joka arkipäivä koko kesän, puh. 06 347 7640

Akuutti- ja kuntoutusosasto 
Normaali toiminta

Keskusvarasto 
Hoitotarvikejakelu on 5.7.–8.8. auki klo 7.30–12.00.

Koronarokotukset
Normaali toiminta
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Kunnankanslian aukioloajat kesällä 2021 
31.5. - 27.8. klo 8.00-15.00 

14.6. lähtien suljettu lounaalla klo. 12-13 
 

Kunnankanslia on suljettuna 
12. – 23.7.2021 

Sosiaalitoimi päivystää arkisin klo 10-12 puh. 050 406 4831 
Tekninen toimi päivystää arkisin 

Viikko  28  puh. 050 3866 472 / 050 5506 267 
Viikko  29  puh. 050 3866 472 / 050 5910 056 

 
Kunnankanslia avataan taas ma 26.7. klo 8.00 

 
HYVÄÄ KESÄÄ! 


