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Nya förtroendevalda i Korsnäs kommun
Anna-Lena Kronqvist är ny styrelseordförande och Camilla Ribacka 
är ny fullmäktigeordförande i Korsnäs kommun.  
Listan på alla nya förtroendevalda finns på sidorna 4-5.
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Men alla extrema väderfenomen som vi har sett på oli-
ka håll i världen ger nog en tankeställare att det kanske 
är dags att ta itu med klimatfrågorna nu innan det är för 
sent. Då har vi ju i Finland varit lyckligt lottade när vi bara 
behöver tampas med värme och sol. Den stora skogsbran-
den i Kalajoki visar ändå på att för mycket värme, sol och 
torka sätter oss i riskzonen för bränder.

Inom Vasaregionen har vi som målsättning att vi till-
sammans ska jobba för en koldioxidneutral Vasaregion. 
Konkret hur det ska göras handlar i mångt och mycket 
om energiproduktion och hur vi kan ge våra industrier 
tillgång till den energi de behöver utan att vi förbrukar för 
mycket av jordklotets tillgångar. 

På lokal nivå har vi under flera års tid systematiskt 
jobbat med våra fastigheter och deras uppvärmningssys-
tem. Vi har grundat ett eget värmebolag som värmer upp 
många av kommunens fastigheter i centrum med hjälp av 
flisvärme. Den råvaran kommer från våra skogar och kan 
i många fall vara en restprodukt som är svår att hitta an-
nan användning för. Så istället för att värma upp fastighe-
terna med olja, en produkt som köps in från andra länder, 
så kan vi köpa in råvaran av lokala skogsägare. 

För fastigheter som befinner sig för långt från värme-
verket så kan ett fristående fliseldningssystem eller bergs-
värmesystem vara mer fördelaktigt. Under det här året 
har beräkningar gjorts för ett flertal fastigheter och om 
vi dessutom kan få lite statligt stöd för att ändra på vär-
mesystemen så går vi steg för steg mot ett mot en mer 
oljeoberoende framtid.

Nästa steg som blir mer och mer aktuellt är bilarna och 
transporterna. Tillsammans i projektet MoveIT har vi oli-
ka steg som vi kan ta för att komma fram till ett koldiox-
idsnålt transportsystem i Vasaregionen. De nya möjlighe-
terna som digitaliseringen ger för distansarbete har visat 

Efter en  
het sommar

Ja, efter en het och solig sommar så kommer många oli-
ka tankar, framförallt så har jag en större förståelse för 
att man i varmare länder kan behöva en siesta mitt i da-
gen. Kanske också att man fördelar arbetstimmarna så 
att man utför några timmar under morgonens svala tim-
mar och sedan fortsätter lite till i kvällssvalkan. Bäst är 
det ju ändå att bara ha semester och inte göra så mycket!

oss vägen till att helt minska på våra transporter till och 
från arbetsplatserna. Vi kommer inte undan att transpor-
ter av människor och varor kommer att behövas även i 
framtiden, men sättet vi transporterar på kan ändras. Nya 
effektivare elbilar kommer och det behöver inte vara en 
dyr Tesla som susar fram med el, utan det kan vara en 
förmånlig familjebil.  Det förutsätter att det finns ladd-
ningsstationer på lämpliga ställen och dessvärre har vi 
ännu ingen sådan i Korsnäs.

Ett splitternytt lagförslag som trädde i kraft 2.8.2021 
sätter också krav på att en viss andel av kommunernas 
bilpark ska vara eldrivna. Med andra ord börjar det vara 
dags att sikta in sig på elbilsköp till kommunen. De nya 
elbilarna har en ungefärlig räckvidd om 350 – 450 km och 
det borde räcka till tex hemservicens dagsbehov. Men det 
betyder också att vi ska planera för laddningsmöjligheter 
för elbilarna på våra fastigheter. 

Lagom till höstens skolstart så ser vi tyvärr att smitto-
spridningen av corona har tagit fart igen, med nya mu-
tationsvarianter. Vaccineringen har framskridit väl i 
Korsnäs och vi hoppas att det ska bidra till att skolverk-
samheten och all annan inplanerad verksamhet kan göras 
tryggt och smittosäkert denna höst. En eloge till alla kom-
muninvånare och besökare, för nog tycker jag att det finns 
ett fint och hänsynsfullt beteende när det gäller munskydd 
mm i Korsnäs. Stort tack för det och vi ser fram emot att 
vi en dag kan blicka tillbaka på coronatiden i Korsnäs som 
en underlig tid i vår historieskrivning.

Till dess så fortsätter vi med vår verksamhet som van-
ligt och alla nyinvalda ledamöter i de olika kommunala 
organen hälsas hjärtligt välkomna med till höstens arbete!

Christina Båssar, kommundirektör
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Nr 6-2021 utgivning 5.11.2021 manusstopp 22.10.2021

Nr 7-2021 utgivning 17.12.2021 manusstopp 3.12.2021

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 7 gånger 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, Anna-Lena 
Kronqvist, Maria Mannfolk, Kjell Nydahl, Amanda 
Åkersten och Helena Höglund-Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: Kenth 
Nedergård
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik
Tryckeri: KTMP Group Ab

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.

KOMMUNSTYRELSENS PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR HÖSTEN 2021

SEPTEMBER
KST 8/2021 Måndag 06.09    Kl. 18.30 (Konstituerande möte med nya styrelsen)
KST 9/2021 Måndag 20.09 Kl. 18.30 

OKTOBER
KST 10/2021 Måndag 11.10   Kl. 18.30

NOVEMBER
KST 11/2021 Måndag 08.11 Kl. 18.30  (Skatterna)
KST 12/2021 Måndag 29.11 Kl. 18.30  (Budgetförslaget)

FULLMÄKTIGES PRELIMINÄRA MÖTESTIDTABELL FÖR HÖSTEN 2021

SEPTEMBER
KFGE 5/2021 Måndag 27.9     Kl. 19.30

NOVEMBER
KFGE 6/2021 Måndag 15.11 Kl. 19.30  (Skatterna)
Aftonskola   Måndag 22.11 Kl. 18.00  (Budgetria, ej möte) FMGE + KST

DECEMBER
KFGE 7/2021 Onsdag 8.12 Kl.16.00  (Möte Budget och ekonomiplan)
Julmiddag Kl. 18.00     
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Kommunfullmäktige i Korsnäs 
valde förtroendevalda till kommu-
nala och interkommunala organ vid 
sammanträdet 16.8.2021.

Till ny ordförande i kommunfull-
mäktiges utsågs Camilla Ribacka. Till 
ny ordförande i kommunstyrelsen ut-
sågs Anna-Lena Kronqvist.  

Fullmäktiges presidium
Ordförande Camilla Ribacka, 

I vice ordförande Katarina Wes-
ter-Bergman, II vice ordförande Sofia 
Mitts-Björkblom och III vice ordfö-
rande Niclas Björkqvist.

Valda för perioden 2021-2023.

Fullmäktiges valnämnd
Sofia Mitts-Björkblom, ordf. (ers. 

Amanda Åkersten), Dan-Anders Ro-
sendahl, viceordf. (Håkan Wester) 
och Mikael Häggdahl (Thomas Ram-
stedt).

Kommunstyrelsen 
Ordförande Anna-Lena Kronqvist 

(ers. Mikael KA Nordmyr), I vice 
ordf. Jens Bjurbäck (Tommy Vester-
back), II vice ordf. Amanda Åkersten 
(Rosita Eklund), Lars-Erik Mann-
folk (Annica Honkanen), Mikael 
Häggdahl (Johan Holm-Rosbäck), 
Katarina Holmqvist (Tina Östling), 
Sven-Erik Bernas (Lars Erik Holm-
blad).

Valda för perioden 2021-2023.

Centralvalnämnden 
Ordförande Jens Juthström, vi-

ceordf. Sara Mannsèn, Carina La-
gerström, Jan-Erik Ravals, Rosita 
Eklund. Ersättare i ordningsföljd: 
Ingegärd Till-Norrdahl, Anna-Lisa 
Moss, Helena Sten, Roger Backholm, 
Henrik Rosendahl.

Revisionsnämnden 
Ordförande Kim Sebbas (Daniel 

Forsman), viceordf Dan Lindström 
(Johnny Franzén), Marcus Nordmyr 
(Boris Backholm), Christina Åker-
sten (Marit Blomqvist), Maj-Britt 
Vilèn (Sofia Mitts-Björkblom).

Bildningsnämnden
Ordförande Linda Backgren-Holm 

(Jens Fröding), viceordf. Sofia 

Mitts-Björkblom (Annica Honka-
nen), Thomas Ramstedt (Tina Öst-
ling), Mikael KA Nordmyr (Dan-An-
ders Rosendahl), Johnny Franzén 
(Katarina Wester-Bergman), Niclas 
Björkqvist (Tommy Vesterback), 
Alexandra Stenfors (Anna Granås).

Kommunens uppdaterade förvalt-
ningsstadga trädde i kraft 1.8.2021och 
därmed upphörde biblioteks-, kultur- 
och fritidssektionen och sektionens 
ärenden behandlas i fortsättningen i 
bildningsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande Katarina Holm-

kvist (Thomas Ramstedt), viceordf. 
Lars-Erik Mannfolk (Emma Vester-
lund), Britta Vikberg (Henrik Ro-
sendahl), Johnny Franzén (Maria 
Hammar), Deserè Granholm (Anni-
ca Honkanen), Mikael KA Nordmyr 
(Kenneth Fant), René Michelsson 
(Tina Östling).

I enlighet med den godkända lags-
tiningen för social- och hälsovårdsre-
formen kommer denna nämnds verk-
samhet att upphöra senast 31.12.2022.

Tekniska nämnden 
Ordförande Håkan Wester (Marina 

Nylund), viceordf. Johan Holm-Ros-
bäck (Kristoffer Rusk), Emma Gran-
lund (Thomas Ramstedt), Camilla 
Häggdahl (Nathalie Nystrand), Hen-
rik Rosendahl (Rasmus Nybjörk), 
Johanna Juthborg (Dennis Wide), 
Dan-Anders Rosendahl (Charlotte 
Holtlund).

Tillsynsnämnden
Ordförande Lars Erik Holmblad 

(Dan Lindström), viceordf. Maj-Britt 
Rosbäck (Barbro Mannfolk), Jens 
Lågas (Antti Kammonen), Alf Ves-
terlund (Anette Bjurbäck), Jan Ber-
nas (Marina Nylund), Katarina Wes-
ter-Bergman (Jan-Erik Åkersten), 
Johanna Juthborg (Calle Eklund).

Malax-Korsnäs samarbetsnämnd 
Ordförande (2021-23) Christi-

na Båssar (Caroline Westerdahl), 
Camilla Ribacka (Katarina Wes-
ter-Bergman), Anna-Lena Kronqvist 
(Jens Bjurbäck), Sven-Erik Bernas 

(Lars-Erik Mannfolk).
Till ordförande för samarbets-

nämnden för perioden 2021-2023 
och viceordförande för perioden 
2023 – 2025 valdes Christina Båssar. 

Samarbetsnämnden består av åtta 
ledamöter, fyra jämte personliga er-
sättare från respektive kommun. Ord-
förandeskapet i nämnden växlar mel-
lan kommunerna, så att ordföranden 
byts efter en period på två år. Korsnäs 
kommer att handha ordförandeska-
pet under perioden 2021-2023 och 
Malax under perioden 2023-2025. 

Fritids- och kulturnämnden i 
Malax 

Lars Erik Holmblad (Charlotte 
Holtlund), Tina Östling (Mona Gull-
blom), Anna Granås (Anette Bjur-
bäck).

Inför den nya mandatperioden, 
som startar hösten 2021, har Ma-
lax kommun genomfört strukturel-
la ändringar i sin nämndstruktur så 
att direktionen för det gemensamma 
medborgarinstitutet har avskaffats. I 
stället hänförs medborgarinstitutets 
ärenden till fritids- och kulturnämn-
den i Malax. Korsnäs har rätt att utse 
tre medlemmar samt personliga er-
sättare till denna nämnd. Ledamö-
terna deltar i de ärenden som berör 
medborgarinstitutets verksamhet.

Malax bildningsnämnd 
Thomas Ramstedt (Kim Sebbas), 

Johnny Franzén (Dan-Anders Ro-
sendahl), Sofia Mitts-Björkblom (Jo-
hanna Juthborg), Maria Vesterback 
(Anna Granås).

Enligt avtal med Malax kommun 
och kommunens förvaltningsstadga 
har Korsnäs rätt att välja fyra ledamö-
ter och personliga ersättare till bild-
ningsnämnden i Malax, vilka deltar i 
ärenden som berör det gemensamma 
skolväsendet.

Vård-och omsorgsnämnden i Malax 
I viceordförande Henrik Rosendahl 

(Mikael KA Nordmyr), Anna-Lena 
Kronqvist (Håkan Wester), Helena 
Kulp (René Michelsson), Lars-Erik 
Mannfolk (Johanna Juthborg), Mona 
Gullblom (Dage Stenbäck).

Förtroendevalda i    Korsnäs kommunFörtroendevalda i    Korsnäs kommun



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

5

F
ö
r
t
r
o
e
n

d
e
va

l
d
a
 i K

o
r
s
n

ä
s
 k

o
m

m
u

n

I enlighet med gällande avtal om 
samarbete kring primärhälsovår-
den i Malax och Korsnäs kommuner 
och enligt förvaltningsstadgan ska 
Korsnäs välja fem ledamöter samt 
personliga ersättare till vård- och 
omsorgsnämnden i Malax. Dessa 
ledamöter deltar i de ärenden som 
berör de gemensamma nämndären-
dena. Korsnäs väljer nämndens första 
viceordförande.

Tekniska nämnden i Malax
Anna-Lena Kronqvist (Lars-Erik 

Mannfolk), Henrik Rosendahl (Dage 
Stenbäck), Håkan Wester (Rosita Ek-
lund), Katarina Holmqvist (Camilla 
Häggdahl), Katarina Wester-Berg-
man (Sven-Erik Bernas)

I enlighet med avtal om den ge-
mensamma hälsovårdens fastigheter 
i Malax och Korsnäs samt förvalt-
ningsstadgan ska Korsnäs välja fem 
ledamöter och personliga ersättare 
till den tekniska nämnden i Malax. 
Dessa ledamöter deltar i ärenden 
som berör de gemensamma fastig-
heterna. Ledamöterna från Korsnäs 
deltar i nämndens sammanträden då 
gemensamma ärenden om underhåll, 
omändring, grundförbättring eller 
byggande av hälsovårdens fastighe-
ter behandlas. Ledamöterna deltar i 
minst två möten per år då budget och 
bokslut för fastigheterna behandlas.

Musikinstitutet Legato 
Deseré Granholm (Katarina Wes-

ter-Bergman)

Vasaregionens samarbetsdelegation
Camilla Ribacka (Katarina Wes-

ter-Bergman), Anna-Lena Kronqvist 
(Jens Bjurbäck), Christina Båssar 
(Caroline Westerdahl)

Samkommunsfullmäktige för 
Österbottens välfärdsområde

Anna-Lena Kronqvist (Camilla Ri-
backa), Katarina Holmqvist (Johanna 
Juthborg)

Enligt det nya grundavtalet för 
samkommunen för Österbottens väl-
färdsområde från och med 1.1.2021 
har Korsnäs kommun som delägare 
i samkommunen rätt att utse två le-

damöter med personliga ersättare till 
samkommunens fullmäktige. 

Politisk styrgrupp för Österbot-
tens välfärdsområde

Camilla Ribacka (Katarina Wes-
ter-Bergman), Anna-Lena Kronqvist 
(Jens Bjurbäck), Christina Båssar 
(Caroline Westerdahl)

Kust-Österbottens samkom-
muns fullmäktige (K5)

Sofia Mitts-Björkblom (Marcus 
Nordmyr), Camilla Ribacka (Johanna 
Juthborg), Anita Ismark (Sven-Erik 
Bernas)

Kust-Österbottens samkommun 
för social- och primärhälsovård kom-
mer enligt tagna beslut att upplösas 
vid årsskiftet. Samkommunens full-
mäktige kommer enbart att ha man-
dat fram till 31.12.2021. Efter det 
upplöses samkommunen och social- 
och primärhälsovårdens verksamhet 
överförs till Österbottens välfärds-
område från och med 1.1.2022. Sam-
kommunens styrelse sköter om upp-
lösningen och bokslutet för det sista 
verksamhetsåret 2021 ska revideras 
av samkommunens revisor och re-
visionsnämnd men godkännas i alla 
medlemskommunernas styrelser och 
fullmäktige

Kårkulla samkommunfullmäktige 
Johanna Juthborg (Katarina Holm-

kvist)
I och med att social- och hälso-

vårdsreformens lagstiftningar har 
godkänts och de regionala vård-
landskapen ska bildas från och med 
1.1.2023 kommer Kårkulla samkom-
mun att upplösas. Mandatperioden 
för Kårkullas samkommunfullmäkti-
ge blir sannolikt fram till 31.12.2022.

Österbottens förbund, represen-
tant till representantskapsmöte 

Sven-Erik Bernas (Camilla Ri-
backa)

Representantskapet sammanträder 
endast en gång under mandatperio-
den och har som enda uppgift att väl-
ja ledamöter och ersättare i Österbot-
tens förbunds landskapsfullmäktige.

Svenska Österbottens förbund 
för utbildning och kultur, sam-
kommunstämma 

Sven-Erik Bernas (Camilla Ri-
backa)

Österbottens tingsrätt, nämndemän 
Katarina Wester-Bergman och Mi-

kael Häggdahl

Godemän till lantmäteriförrätt-
ningar 

Eva-Stina Häggdahl, Ben-Erik Ne-
dergård, Anders Udd, Joakim West-
berg, Johan Nynäs, Helena Hög-
lund-Rusk, Leif Vilén, Johan Back 
och Roger Backholm

Direktionen för Affärsverket 
Österbottens räddningsverk

Lars-Erik Nylund (Niclas Björk-
qvist)

Delegationen för polisärenden
Kim Sebbas (Johnny Franzén)

Eskoon sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymä 

Christina Båssar (Johanna Juth-
borg)

Västkustens tillsynsnämnd
Katarina Holmkvist (Håkan Wes-

ter)

Vasaregionens avfallsnämnd
Lars-Erik Mannfolk (Anna-Lena 

Kronqvist)

Förtroendevalda i    Korsnäs kommunFörtroendevalda i    Korsnäs kommun
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statsandel

Finansministeriet har 2.8.2021 
brevledes meddelat om att kom-
munerna kan ansöka om höjning 
av kommunernas statsandel enligt 
prövning år 2021.

Kommunstyrelsen konstaterade 
9.8.2021 att kommunen kommer att 
ansöka om behovsprövat understöd 
om 2 miljoner euro för år 2021. An-
sökan ska inlämnas senast 3.9.2021. 
De beviljade förhöjningarna kommer 
att betalas före utgången av år 2021.

Årets uppbåd för Malax och 
Korsnäs hölls den 3 september i 
Korsnäs Kreativa Center med 55 
deltagare.

Roger Bergström uppvaktades av 
överstelöjtnant Mauri Etelämäki från 
Österbottens Regionalbyrå för obru-
tet medlemskap i uppbådsnämnden 
i över 40 år för Malax-Korsnäs kom-
muner.

Roger Bergström avslutar nu sitt 
mångåriga uppbådsuppdrag. Militär-
utbildningen fick han i Nylands Bri-
gad och är fältväbel i reserven.  

Kommundirektör Christina Båssar höll kommu-
nens tal till dagens uppbådspliktiga.   
Foto: Roger Bergström. 

Roger Bergström uppvaktades av överstelöjtnant 
Mauri Etelämäki från Österbottens Regionalbyrå. 
Foto: Tom Sundell

Årets uppbåd

Enligt Kommunallagen skall full-
mäktige för granskning av förvalt-
ningen och ekonomin välja en re-
visionssammanslutning, som skall 
vara en sammanslutning, som god-
känts av revisionsnämnden för den 
offentliga förvaltningen och ekono-
min (OFR-sammanslutning).

Revisionsnämnden har uppgjort 
en anbudsbegäran för tiden 2021-24 
med option för åren 2025-26. Begäran 

har sänts till tre revisionssamfund. 
Revisionsnämnden föreslog att BDO 
Audiator Ab väljs som revisionssam-
fund för åren 2021-2024 med option 
för åren 2025 och 2026. 

Kommunfullmäktige valde 
16.8.2021 BDO Audiator Ab till re-
visionssamfund i enlighet med revi-
sionsnämndens förslag.

Val av revisionssamfund
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28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
38 eller mer 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

 
 
Exempel på fastställande av avgift. 
En person har hemservice 30 h per månad. Personen har 1500 euro i bruttoinkomster. 
 
1500 euro – inkomstgränsen 588 euro = 912 euro x 31 % = 282,72 euro i månadsavgift. Därtill betalar 
klienten eventuella stödserviceavgifter så som ex måltidsavgifter. 

LÅNGVARIGT SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG, LÄRKNÄS 
Klientens månadsavgift fastställs enligt klientens (samt eventuell makes/makas) nettoinkomster per 
månad. Avgiften får vara högst 85 % av klientens nettoinkomster från vika först gjorts de avdra som 
anges i lagen. Den avgift som tas ut av makarna kan uppgå till högst 42,5 % av de sammanräknade 
nettoinkomsterna.  
 
I regel ska klienten ha 15 % av inkomsterna till sitt förfogande för personligt bruk (makar 57,5 %). För 
närvarande är denna summa minst 164 euro per månad. Klienten ska ha ett minimibelopp för 
personligt bruk även om avgiften bestäms utifrån makarnas sammanräknade inkomster.  
 
Inkomster som ligger till grund är fortlöpande och årligen återkommande inkomster minskat med 
kostnaderna för inkomstens förvärvande samt förskottsinnehållning. Årligen återkommande 
inkomster är exempelvis dividend- och ränteinkomster. Som inkomst beaktas även skattefria 
inkomster samt kalkylerad inkomst av skog. Avdrag på inkomsterna kan göras för bl.a. läkemedel, 
intressebevakningsarvode och boendekostnad. 
 
Vid fastställande av avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg kan faktiska rimliga 
boendekostnader beaktas vid fastställande av avgift i sex månader för den föregående bostaden. 

 
Exempel på fastställande av avgift. 
En person inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Personen har 1500 euro i 
bruttoinkomster. 
 
1500 euro/mån – boendekostnad 350 euro/mån-läkemedel 50 euro/mån= 1100 euro x 85 % = 935 
euro i månadsavgift. I denna månadsavgift ingår bl.a. måltider. 
 

NEDSÄTTNINGEN ELLER EFTERSKÄNKNING AV KLIENTAVGIFT 
Utgående från en skild ansökan med information om klientens eller familjens totalekonomiska ställning 
fattas beslut om nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften.   

INFORMATION OM ÄNDRINGAR I KLIENTAVGIFTSLAGEN 
FRÅN OCH MED 1.7.2021

Avgifterna för fortgående och 
regelbunden service i hemmet be-
stäms utifrån klientens behov, an-
tal servicetimmar, klientens betal-
ningsförmåga och familjen storlek. 
Boendekostnader ingår inte i avgif-
ten. Kommunen får ta ut en skälig 
avgift för de stödtjänster som an-
vänds.

Som månadsinkomst beaktas klien-
tens och klientens makes eller makas 

Hemservice och långvarig boendeservice
fortlöpande eller årligen återkom-
mande skattepliktiga förvärvs- och 
kapitalinkomster (bruttoinkomster) 
och skattefria inkomster minskat 
med kostnaderna för inkomstens 
förvärvande. Inkomst av skog be-
aktas som kalkylerad inkomst. Om 
klientens månadsinkomster varierar, 
beaktas som månadsinkomst den ge-
nomsnittliga månadsinkomsten de 12 
föregående månaderna.

   

 
 
INFORMATION OM ÄNDRINGAR I KLIENTAVGIFTSLAGEN FRÅN OCH MED 1.7.2021-ÄNDRINGAR 
INOM SOCIALVÅRDEN 

 
 
HEMSERIVCE OCH LÅNGVARIG BOENDESERVICE 
 
Avgifterna för fortgående och regelbunden service i hemmet bestäms utifrån klientens behov, antal 
servicetimmar, klientens betalningsförmåga och familjen storlek. Boendekostnader ingår inte i 
avgiften. Kommunen får ta ut en skälig avgift för de stödtjänster som används. 
 
Som månadsinkomst beaktas klientens och klientens makes eller makas fortlöpande eller årligen 
återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) och skattefria 
inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande. Inkomst av skog beaktas som 
kalkylerad inkomst. Om klientens månadsinkomster varierar, beaktas som månadsinkomst den 
genomsnittliga månadsinkomsten de 12 föregående månaderna. 
 
Tabell 1. Inkomstgränser (indexjusteras vart annat år) 
Familjens storlek, antal personer 1 2 3 4 5 6 
Inkomstgräns, euro per månad 588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924 
Om antalet personer är större än sex, höjs inkomstgränsen med 350 euro för varje person. 
 
Tabell 2. Betalningsprocent 
 Betalningsprocenttal enligt familjens storlek 
Servicetimmar per 
månad 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer eller mer 

4 timmar eller mindre 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 
24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

   

 
 
INFORMATION OM ÄNDRINGAR I KLIENTAVGIFTSLAGEN FRÅN OCH MED 1.7.2021-ÄNDRINGAR 
INOM SOCIALVÅRDEN 

 
 
HEMSERIVCE OCH LÅNGVARIG BOENDESERVICE 
 
Avgifterna för fortgående och regelbunden service i hemmet bestäms utifrån klientens behov, antal 
servicetimmar, klientens betalningsförmåga och familjen storlek. Boendekostnader ingår inte i 
avgiften. Kommunen får ta ut en skälig avgift för de stödtjänster som används. 
 
Som månadsinkomst beaktas klientens och klientens makes eller makas fortlöpande eller årligen 
återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) och skattefria 
inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande. Inkomst av skog beaktas som 
kalkylerad inkomst. Om klientens månadsinkomster varierar, beaktas som månadsinkomst den 
genomsnittliga månadsinkomsten de 12 föregående månaderna. 
 
Tabell 1. Inkomstgränser (indexjusteras vart annat år) 
Familjens storlek, antal personer 1 2 3 4 5 6 
Inkomstgräns, euro per månad 588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924 
Om antalet personer är större än sex, höjs inkomstgränsen med 350 euro för varje person. 
 
Tabell 2. Betalningsprocent 
 Betalningsprocenttal enligt familjens storlek 
Servicetimmar per 
månad 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer eller mer 

4 timmar eller mindre 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 
24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

Exempel på fastställande av avgift:
En person har hemservice 30 h per 

månad. Personen har 1500 euro i 
bruttoinkomster.

1500 euro – inkomstgränsen 588 

euro = 912 euro x 31 % = 282,72 euro 
i månadsavgift. Därtill betalar klien-
ten eventuella stödserviceavgifter så 
som ex måltidsavgifter.

Långvarigt ser-
viceboende med 
heldygnsomsorg 

Klientens månadsavgift fastställs 
enligt klientens (samt eventuell ma-
kes/makas) nettoinkomster per må-
nad. Avgiften får vara högst 85 % av 
klientens nettoinkomster från vika 
först gjorts de avdra som anges i la-
gen. Den avgift som tas ut av makar-
na kan uppgå till högst 42,5 % av de 
sammanräknade nettoinkomsterna. 

I regel ska klienten ha 15 % av in-
komsterna till sitt förfogande för 
personligt bruk (makar 57,5 %). För 
närvarande är denna summa minst 
164 euro per månad. Klienten ska ha 
ett minimibelopp för personligt bruk 
även om avgiften bestäms utifrån ma-
karnas sammanräknade inkomster. 

Inkomster som ligger till grund är 
fortlöpande och årligen återkom-
mande inkomster minskat med kost-
naderna för inkomstens förvärvande 
samt förskottsinnehållning. Årligen 
återkommande inkomster är exem-
pelvis dividend- och ränteinkomster. 
Som inkomst beaktas även skattefria 
inkomster samt kalkylerad inkomst 
av skog. Avdrag på inkomsterna kan 
göras för bl.a. läkemedel, intressebe-
vakningsarvode och boendekostnad.

Exempel på fastställande av avgift: 
En person inom långvarigt service-
boende med heldygnsomsorg. Perso-
nen har 1500 euro i bruttoinkomster.

1500 euro/mån – boendekostnad 
350 euro/mån-läkemedel 50 euro/
mån= 1100 euro x 85 % = 935 euro 
i månadsavgift. I denna månadsavgift 
ingår bl.a. måltider.

Nedsättning eller 
efterskänkning av 
klientavgift

Utgående från en skild ansökan 
med information om klientens eller 
familjens totalekonomiska ställning 
fattas beslut om nedsättning eller ef-
terskänkning av klientavgiften.  
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Personaländringar 
inom äldreomsorgen

Hemserviceledare Sofia Sohlström 
är studieledig 17.9.2021 - 31.8.2022. 
Vikarie är Johanna Juthborg, tel: 050-
371 45 01.

Vikarierande enhetsledare på 
Lärknäs serviceboende är Ann-Lou-
ise Salahddin, tel: 050-578 70 10. 

Ny socialhandledare
Lena-Maria Tuure har valts till so-

cialarbetare i kommunen. Hon har  
varit anställd som socialhandledare 
på 50 % och har sagt upp sin anställ-
ning som socialhandledare. 

Vård- och omsorgsnämnden be-
viljade 10.8.2021 Lena-Maria Tuure 
befrielse. Som ny socialhandledare 
på 40 % av heltid för tiden 1.10.2021-
28.2.2022 och 50 % av heltid för tiden 
1.3.2022-31.8.2022 anställdes Hanna 
Högback.

Anställningsändringar
Linda Linvall är anställd som 80,73 

% av heltid (sjukskötare 52,3 % och 
närvårdare 28,43 %). Vård- och om-
sorgsnämnden beslutade 10.8.2021 
omvandla Linda Linvalls befatt-
ning till sjukskötare på 80,73% från 
1.9.2021.

Annika Åstrand är anställd 78,43 
% av heltid som närvårdare och har 
skriftligen meddelat intresse för hel-
tidsanställning. Vård- och omsorgs-
nämnden beslutade 10.8.2021 om-
vandla Annika Åstrands anställning 
till heltid som närvårdare inom soci-
alväsendet i Korsnäs från 1.12.2021. 
Åstrand är i första hand placerad vid 
Lärknäs serviceboende.

Linda Aspö-Mattans är anställd 
78,43 % av heltid som närvårdare.
Vård- och omsorgsnämnden be-
slutade 10.8.2021 omvandla Linda 
Aspö-Mattans anställning till heltid 
som närvårdare inom socialväsendet 
i Korsnäs från 1.12.2021. Aspö-Mat-
tans är i första hand placerad vid 
Lärknäs serviceboende.

Förhöjd utdelning ur Korsnäs  
kommuns Hembygdsfond

Kommunstyrelsen beslutade 9.8.2021 att av 2020 års avkastning dela ut 
10.000 euro till de i testamentet nämnda föreningarna, Korsnäs bibliotek 
och Lärknäs åldringshem enligt den fördelning som stipuleras i fondstad-
gan för hembygdsfonden.

Årets utdelning är följande: Lärknäs åldringshem i Korsnäs 2.000 euro, 
Korsnäs Hembygdsförening r.f. 1.500 euro, Föreningen Prästgårdsmuseet i 
Korsnäs r.f. 1.000 euro, Idrottsföreningen Fyren r.f. 1.500 euro, Korsnäs fot-
bollsförening-75 r.f. 1.500 euro, Korsnäs Mine Center r.f. 1.500 euro, Korsnäs 
bibliotek 500 euro, Korsnäs scoutkår r.f. 500 euro. 

Utbetalning av beviljat bidrag kan ske då begärd dokumentation (verksam-
hetsberättelse och bokslut) inlämnats.

Behandlade bygglov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har 15.6.2021 godkänt följande ansökningar om 
bygglov och åtgärdstillstånd.

Bygglov
Byggherre  By,Rnr  Ändamål
Eklund Stig  Harrström 4:56 o 4:76  Skugghus
Norrdahl Philip  Harrström 2:275  Bostad
PK Norrdahl kb  Harrström 2:275  Ekonomibyggnad
Korsnäs kommun  Korsnäs 33:14 o 33:17  Kommungård
Korsnäs Värme ab  Korsnäs 23:32  Värmecentral
Mannfolk Ulf  Korsnäs 12:152  Tillbyggnad
Björkman Minna  Molpe 6:85 o 6:207  Garage
Granström Ebba  Molpe 9:130 Gästbod
Stenbäck Tim  Molpe 7:197  Lagerhall

Åtgärdstillstånd
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Nordmyr Krister o Kristina  Harrström 4:142  Avloppssystem
Omars Börje  Harrström 3:135  Inglasning av terrass
Wallgrén Elia  Harrström 4:123  Värmebrunn
Bs ab Korsnäs Präståkern  Korsnäs 31:13  Värmebrunn
Korsbäck Mats  Korsnäs 13:18  Inglasning av terrass
Pellfolk Torsten  Korsnäs smf 876:2  Solpaneler
Westergård Kenneth  Korsnäs 31:13  Ändringsarbeten i lgh
Bs ab Korsnäs Skepparsvatro  Molpe 9:136  Värmebrunn
Kivelä Harri  Molpe 4:138  Avloppssystem
c/o Nygård Joakim  Molpe 2:156  Reklampelare
Näsman Niklas o  Molpe 9:103  Farstu + inglasning
Södergran Caroline
Sandholm Ulf  Taklax 7:75  Inglasning av terrass

Åtgärdsanmälan
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Lind Sanna  Korsnäs 23:4  Växthus
Blomqvist Mikael  Molpe smf 876:4  Förråd
Rivningsanmälningar
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Svartgrund Hasse  Harrström smf 878:11  Båthus
Häggman Leif  Molpe 32:0  Värmecentral
Jakobsson Ninja o  Molpe 5:72  Fritidshus
Koivisto Sami
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Här kommer några bilder från den gångna sommaren vid Buketten.  Här kommer några bilder från den gångna sommaren vid Buketten.  
Tack till Mia och Minetta för hästbesöket. Tack till Mia och Minetta för hästbesöket. 

HemvårdspersonalenHemvårdspersonalen

Hälsningar från BukettenHälsningar från Buketten
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Hösthälsningar från  Hösthälsningar från  
Lärknäs och AnnahemmetLärknäs och Annahemmet

 
Tack till alla som förgyllt vår vardag på olika sätt under våren, sommaren och hösten. 

Vi har haft fina sångstunder med Ann-Katrin Burman och Yngve Lithen, Linda och Kaj Holm, Tomas Fant. 
Mycket uppskattade besök av Mia Ahlholm med häst och hund. 

Vi har fått bl.a. bär, fiskar, frukter. 
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Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades 
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att 
mantalskommunens kassa överfördes som 
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har 
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital 
av kommunens egna medel till stipendiefon-
den för att skapa förutsättningar för att ge en 
tillräcklig avkastning för att utdelningar från 
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE 
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för Korsnäs 
kommuns stipendiefond har uppgjorts och 
godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas för vår- och hösttermin:
• Elever som deltar i högskole- och yrkeshög-

skoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbild-

ning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Fullständiga ansökningar lämnas in till 
Korsnäs kommun senast 15.10.2021.  
Försenade ansökningar beaktas inte. Ansök-
ningarna kan kompletteras t.o.m. 29.10.2021.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/ 

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs 
kommun senast 31.12 året innan stipendiet 
ansöks. 

AC Silverbergs         
stipendiefond

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo 
Akademi lediganslås att sökas både vår- och 
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond 
kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA och 
Yrkeshögskolan Novia enligt följande kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för 

högst 10 terminer 
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstu-
derande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes 

stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för 

kompletteringsstudier

Fullständiga ansökningar lämnas in till 
Korsnäs kommun senast 15.10.2021.
Försenade ansökningar beaktas inte. Ansök-
ningarna kan kompletteras t.o.m. 29.10.2021.

I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/ 

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs 
kommun senast 31.12 året innan stipendiet 
ansöks.

Ansökan om stipendier

Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna  
finns på kommunens hemsida under adressen 

https://www.korsnas.fi/kommunen/stadgor-och-dokument/blanketter/
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Statskontoret har för närvarande kostnadsstödets 
fjärde ansökningsomgång på gång fram till den 
30 september. Det är också möjligt att ansöka 
ersättning för icke täckta fasta kostnader fram till 
den 30 september. Ansökningstiden för ersättning 
för stängning och evenemangsgaranti avslutades i 
slutet av augusti.
Företagsrådgivare Tuija Räihä-Pundars uppmanade flera 
företag under sommaren att söka ersättning för stäng-
ning.
– Jag blev förvånad över hur många företag som hade 
en felaktig uppfattning om huruvida stöden tillämpades 
på dem eller om det var värt för dem att ansöka om 
coronastöd. 
Räihä-Pundars och andra företagsrådgivare på VASEK 
uppmuntrar alltid företagare att kontakta en företags-
rådgivare om de är osäkra på om något stöd är exakt 
riktat till deras företag.
– Företagsrådgivaren och företagaren kan gå igenom 
företagets situation och se vilka av de befintliga stöd-
formerna som skulle vara lämpliga för detta företag. 
Förutom stöd tänker vi också på andra sätt att förbättra 
företagets situation och överväger nya möjligheter. Vid 
behov vägleder vi företagaren framåt till andra experter, 

Djungel av företagens coronastöd Djungel av företagens coronastöd – – 
företagsrådgivare hjälper dig att söka stödföretagsrådgivare hjälper dig att söka stöd

affärsrådgivare Kenneth Dalkvist förklarar och fortsät-
ter:
– Naturligtvis föredrar vi videokonferenser just nu, 
men vi kan också träffas ansikte mot ansikte på VASEKs 
kontor, så länge vi tar hand om säkerhetsavstånd och 
skyddande.
I övrigt strävar VASEK särskilt efter att identifiera ensam-
företagares och småföretagares situation och effek-
terna av coronan på företagen. ReStart-projektet, som 
kommer att få fart på hösten, har som mål att identifiera 
behovet av hjälp från enskilda företagare just i förhål-
lande till utvecklingen av företagets verksamhet och 
företagarens egna företagarkunskaper, och att hjälpa 
företagen att få en nystart.
– Under höstens gång kontaktar vi enskilda företagare 
angående behovskartläggning och därför lönar det sig 
att följa ens e-post, uppmanar företagsrådgivare Olav 
Nylund, projektledare för Restart-projektet. 

Boka tid för avgiftsfri företagsrådgivning  
på www.vasek.fi 
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I juni kunde biblioteket äntligen återuppta en lång 
tradition av Ordkonstundervisning i Korsnäs. Detta 
tack vare att det nu finns en kunnig och intresserad 
ledare i Camilla Rönnholm, som snart kan titulera sig 
certifierad ordkonstledare, efter att hon under hösten 
slutfört landskapsförbundet Sydkustens fleråriga ut-
bildning.

Det var ett 15-tal ivriga flickor och pojkar som träffa-
des under fyra förmiddagar i biblioteket. Camilla ledde 
skrivövningarna på olika teman med inspiration från bib-
liotekets böcker. Noel Bernas anställdes som duktig och 
populär hjälpledare. Eleverna fick egna skrivhäften och 
pennor och sidorna fylldes med lätthet. 

En förmiddag besökte gruppen Prästgårdsmuseet och 
undersökte gamla spökhistorier och skapade egna nya på 
film, med hjälp av mobiltelefon, lakan och ficklampa.

Nystart för Ordkonst i Korsnäs 
På avslutningsdagen framförde de kreativa Ordkon-

steleverna sina alster för bibliotekspersonalen och sedan 
blev det fest med glass.  I gruppen fanns en deltagare vars 
ena förälder deltagit i Ordkonst för mer än tjugo år sedan 
och hen hade sett mycket fram emot att själv få pröva på.  
Biblioteket planerar fortsätta med en kontinuerlig Ord-
konstverksamhet i Korsnäs, med biblioteket som ordkon-
sts hem, precis som tidigare under Carita Nyströms tid. 
 
Ordkonst ingår i bibliotekets projekt Läslampan 
tänds. Finansieringen kommer från RFV:s medel 
för biblioteksutveckling. Deltagarna fick materi-
al, mellanmål och skjuts till och från biblioteket. 
Ordkonst kommer att erbjudas inom Finlandsmodellen, 
hobbyverksamhet för åk 1-6 och eventuellt i en ny som-
marlovskurs 2022. 

Text: Carola Bäckström
Foton: Camilla Rönnholm

Den klingande 
grodan på besök

Barnteatern Den klingande grodan besökte Korsnäs onsdagen 
den 8.9. och ställde till med fest i pjäsen Musik från Savskogen. 

Barnen i Molpe, Harrström och Kottebo daghem bjöds in att sjunga 
tillsammans med alla djuren och skådespelaren Pia Leinonen, till ack-
ompanjemang av, ja vad heter instrumentet som Joni Tiala spelar? Det 
visste barnen- gitarr är det förstås!

För den lokala arrangören biblioteket, bjöd också vädret på spän-
ning. Det turvis blåste och regnade, men denna gång hölls teatertältet 
på plats där ute på Korsnäs Arena! 

Carola Bäckström
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Korsnäs prästgårdsmuseum
Många besökare denna sommar
Prästgårdsmuseet har haft en fin sommar med många 
besökare. Det handlar mycket om ”hemestrande” 
inhemska turister men också långväga gäster. Synlig-
heten på Visit Vasas hemsida hjälpte säkert också till.

Sommarsol och spelmansmusik
Säsongen öppnades med sommarsol och spelmans-
musik. Spelmän från Närpes spelmansgille underhöll 
närmare 30 besökare på prästgårdsmuseets gårdstun.

Musiken var så med-
ryckande att en av våra 
90-åringar ville upp och 
dansa! Forskare Keijo Peura 
som håller på med att skriva 
en bok om urmakare Carl 
Oskar Glasberg berättade 
om Glasbergs produktion av 
tornur, golvur, vällingklockor 
och brandsprutor. Bjarne 
Ismark simultantolkade till 
svenska. I pausen hade vi 
ett riktigt kaffekalas som det 
var brukligt i en prästgård. 

Under sommarens lopp har busslaster med marthor, 
pensionärer och Sydösterbottens hörselförenings med-
lemmar besökt museet. Pontus Westmalm har utfört 
dramatiserade guidningar i museet och på det sättet 
levandegjort livet på prästgården förr i tiden till besö-
karnas förtjusning. 

Forskare Keijo Peura berättade vid Sydösterbottens 
hörselförenings besök om olika ännu fungerande 
tornur som finns i Österbotten. Han simultantolka-
des av Hans-Erik Lindqvist. Peura fick tips av en av 
besökarna om en brandspruta i Närpes, som sanno-
likt kunde vara tillverkad av Glasberg. Keijo Peura 
kom sedan 
att undersöka 
brandsprutan 
och det visade 
sig faktiskt att 
den var en 
av Glasbergs 
brandspru-
tor. Den blev 
grundligt doku-
menterad för 
den kommande 
boken.

Gammaldags gudstjänst 8 augusti
Gudstjänsten hölls i kyrkan denna söndag i augusti då 
vädret verkade ostadigt. Glädjande nog hade kyrkan 
fyllts med 63 kyrkobesökare. Vackra solosånger 
sjöngs av Deseré Granholm och Jasmine Urwäder. 
Prosten Guy Kronqvists intressanta predikan kretsade 
kring ett märkligt människoöde. 

Höstens aktiviteter
Under hösten ska ladans och rias tak förnyas. Kur-
serna i ladutimring och laduvasstak i Malax-Korsnäs 
Medborgarinstituts regi framflyttades pga coronapan-
demin till hösten. 

Planeringen av övergång till bergsvärme i museet 
pågår som bäst. 

På lillajulafton 27.11 ordnas pyssel och pepparkaks-
bak för barn i prästgårdsmuseet.

Donationer
Styrelsen för museet tackar Nestor Ågrens anhöriga 
för donationen av klippböcker till Korsnäs Prästgårds-
museum.

Text och foto: Anita Ismark
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IF FYREN INFORMERAR
FYREN tog 3 FM-, 4 SFI- 
och 17 DM-medaljer 
sommaren 2021
Vilket härligt saldo, ja såhär bra kan det gå när 
man tränar flitigt. Fyren träning måndagar med 
Felicia Åbacka och Nathalie Nystrand. Klubbträ-
ning/tävling onsdagar ger RESULTAT !
Dessutom har IF Fyren många tränare/ledare/funktio-
närer/talkoarbetare som tar hand om dessa barn och 
ungdomar. Ett stort tack till allihop.
Bland de fina resultaten kan vi ta fram bl.a. Casper 
Holms två FM-medaljer. Casper tävlar i klassen P-14 
år. I Karleby vann han 800 m på tiden 2.07,17 och 
blev tvåa 2000 m med tiden 6.09,13. I samma FM-täv-
ling tog Joel Blomqvist brons i diskus för P-15 år med 
resultatet 48,82.
IF Kraft från Närpes arrangerade SFI-mästerskapen 
på Mosedalplanen den 10-11 juli. Fyren var väl repre-
senterad och medaljskörden blev 4 guld. Våra delta-
gare i tävlingen var Joel Blomqvist, Casper Holm, Filip 
Fröding och Agnes Berglund.
Vid stafett-DM i Jakobstad tog kvartetten Joel Blom-
qvist, Casper Holm, Filip Fröding och den unga Elwin 
Fröding två DM-guld. Pojkarna vann både 4x100m 
och 4x800m i klassen P-15 år.
I knattefinalen i Nykarleby tog Joel Blomqvist, Casper 
Holm, Agnes Berglund, Amanda Vesterback, Elwin 
Fröding, Elias Vesterback och Liam Wide medaljer av 
olika valörer. 
Amanda Vesterback tog även DM-guld i mångkamp 
för F-12 år. Nämnas kan att denna talang leder lands-
statistiken i diskus för 12-åringar. Hennes fina resultat 
är 41,27 m.
Mer resultat, träningar av olika de slag finns på hemsi-
dan https://iffyren.fi/ 

Text: Roger Lindholm
Foto: Tommy Vesterback

Casper Holm och Joel Blomqvist 
från FM i Karleby.

Elwin Fröding, Filip Fröding, Casper Holm, Joel 
Blomqvist från Stafett-DM i Jakobstad.

Joel Blomqvist, Agnes Berglund, Ella Berglund, 
Emma Vägar, Tim Karlsson, Ida Karlsson från DM 
och regiontävlingar.

Amanda Vesterback, Stella Wide, Elias Ves-
terback, Liam Wide, Lenni Backholm, Wilma 
Backholm, William Snickars från DM och region-
tävlingar.
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FULL FART PÅ HERRFOTBOLLEN
Då tredje divisionens grundserie var slutspelad 
stannade Korsnäs FF på sjunde plats i serien 
med 13 poäng. Detta betyder att det under 
hösten blir spel mot nedflyttning. Sex lag gör 
upp om detta och poängen följer med från grun-
serien. Hela fyra lag kan falla ur serien, men det 
mest troliga är nog att tre lag faller.

Torsdagen 2.9.2021 spelade Korsnäs FF den 
första slutspelsmatchen hemma mot Sporting 
Kristina. Slutresultatet blev 2-2 vilket betyder att 
möjligheterna att stanna kvar i trean nog är rätt 
så stora.

Serieprogrammet div 3 nedre slutspel:
Söndag 12.9 kl. 17.00   IK Myran   -  Korsnäs FF     Nedervetil

Torsdag 16.9 kl. 18.30    Korsnäs FF -  Kaskö IK        Korsnäs Arena

Lördag 25.9 kl. 17.00     Virkiä         -  Korsnäs FF     Lappo

Lördag 2.10 kl. 14.00    Korsnäs FF -  NIK                 Korsnäs Arena

Korsnäs FF/2 slutade på en tredje plats i divsion 
sex grundserien och fortsätter under sensomma-
ren och hösten med spel om uppflyttning till divi-
sion fem. Korsnäs FF/2 har också nästan spelat 
färdigt denna fortsättningsserie. Endast en match 
borta mot APV återstår. Resultaten har varit 
mycket varierande. Toppmatcher med jättefina 
resultat har varvats med några bottennapp. Så på 
de sex matcher som Korsnäs FF/2 spelat i fortsätt-
ningsserien har det blivit 7 poäng. Så något avan-
cemang blev det inte men många unga spelare 
har varit med i detta lag. Det är ju glädjande.

Börje Maars

Det börjar bli dags att summera årets fotbollssä-
song. 

Efter en lång vinter och vår som kantades av 
oändliga restriktioner och inhiberade träningar 
startade vi vår träningssäsong i april. Med tanke 
på detta kändes det rätt bra att seriestarten för-
dröjdes med ett par veckor så vi hann bekanta 
oss både med bollen och varandra igen efter ett 
långt uppehåll. 

Våra två yngsta lag, P/F7 och P10, har i år igen 
deltagit i minicupen respektive juniorcupen. 
Dessutom har P10 även deltagit i Wasa Football-
cup och om pandemin inte sätter käppar i hjulet 
kommer laget också att delta i Norrvalla cup 
som i skrivande stund ännu inte gått av stapeln. 
Säsongen har inneburit både härliga segrar och 
svidande förluster för lagen men glädjen över 
att få spela fotboll är alltid närvarande på plan 
och lyckan är total när bollen rullar in i motstån-
darnas mål. Det är härligt att som åskådare få 
betrakta denna totala eufori och den fantastiska 
utveckling som sker hos dessa spelare. 

Våra pojkar i P12 har spelat i distriktsserien i 
sommar och även deltagit i Wasa Football Cup 
och de har bjudit på fantastiskt fin fotboll. Laget 
startade säsongen med en tunn spelartrupp men 
med hjälp av spelare från P10 och F13 fick vi till 
slut ihop ett slagkraftigt lag som besitter stor 
talang. Det har blivit ett sammansvetsat gäng och 
det har också synts på fotbollsplanen. Vinsterna 
har trillat in i sommar och det ska bli roligt att få 
följa lagets fortsatta utveckling. 

Vår största spelartrupp finns i F13, totalt 18 
flickor. Flickorna är i åldrarna 10 - 14 och laget 
har i år spelat både i juniorcupen och distriktsse-
rien. I serien har laget deltagit i F13 trots att mer 
än halva laget egentligen skulle spela i en yngre 
åldersklass. Detta för att även våra äldsta spelare 
skulle få delta i matcher. Skillnaderna både i ålder 
och rutin gentemot våra motståndare blev dock 
uppenbar och vi avbröt serien efter våromgången. 
Lyckligtvis kunde vi genomföra juniorcupen där vi 
deltog i F12 och efter en jämn grundomgång avan-
cerade laget till semifinalspel som i detta nu ännu 
inte spelats. Ett lyckligt slut på säsongen för våra 
duktigt kämpande flickor som har stor potential 
att utvecklas och förhoppningsvis kunna bjuda 
vilket lag som helst hårt motstånd i framtiden. 

Vår högsta önskan inför nästa säsong är att juni-
orerna ska kunna träna hela hösten och vintern 
trots pågående pandemi och på så sätt vara 
ordentligt förberedda och starkare än någon-
sin när vi kör igång med matcherna igen nästa 
sommar. Det känns som om det finns stor poten-
tial i lagen både på plan och vid sidan om. Vi har 
ett engagerat gäng med tränare, lagledare och 
föräldrar som alla på sitt sätt bidrar till att skapa 
en härlig sammanhållning inom föreningen och 
som alla har som mål att ge våra barn bästa möj-
liga förutsättning att få spela fotboll. Icke att för-
glömma våra fantastiska supportrar som troget 
kommer på matcherna och stöttar våra spelare i 
med och motgång. Ni är minst lika viktiga för våra 
juniorer. Vi ses igen nästa år! 

Hälsningar från KoFF juniorsektion

Hälsningar från juniorfotbollen i Korsnäs! 
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Meny med Andreas Nylind som kock:Meny med Andreas Nylind som kock:
• • Krämig ostsoppa med trattkantarell cremé Krämig ostsoppa med trattkantarell cremé 

och knaperstekt baconoch knaperstekt bacon
• • Kalkonfilé med tranbärssås, örtkryddad pota-Kalkonfilé med tranbärssås, örtkryddad pota-

tis och rostade rotsakertis och rostade rotsaker
• • Vaniljpannacotta med glöggmarinerade bärVaniljpannacotta med glöggmarinerade bär

KORSNÄSKORSNÄS
På gång iPå gång i  

 

KKOORRSSNNÄÄSS  HHEEMMBBYYGGDDSSFFÖÖRREENNIINNGGSS  

  
  

SSKKÖÖRRDDEEMMAARRKKNNAADD  
LLÖÖRRDDAAGGEENN  DDEENN  1188  SSEEPPTTEEMMBBEERR  KKLL..  1100  --1144  

 
PÅ GÅRDSTUNET VID HEMBYGDSMUSEET, 

KYRKOBYVÄGEN 32. 
 

KOM OCH SÄLJ DINA PRODUKTER! 
GRATIS MARKNADSPLATSER. 

 
RREESSEERRVVEERRAA::  CHRISTINA.MANNFOLK@NETIKKA.FI 

            ELLER TEL. 050 3519488 
 

KAFFEFÖRSÄLJNING MED NYGRÄDDADE MUNKAR 
 

 

Sydösterbottens hörselförening rf 
ordnar höstutfärd 

Sydösterbottens hörselförening 
ordnar en utfärd 23.9 till gruv-
området i Korsnäs med guid-
ning på området samt kaffe 
och bulle på Café Gruvtrollet. 
Lunch på Strand-Mölle i Molpe 
och därefter besök till Kvarkens 
båtmuseum i Malax. 

Busstransport ordnas med start i Kristinestad ca 
kl 9.00. Anmälan till Marita tel. 050-3496450 senast 
18.9.2021.

Välkomna!

Trevligt program med sång och musik av Trevligt program med sång och musik av 

Thomas Enroth och Helene NybergThomas Enroth och Helene Nyberg
Anmäl er till julfesten senast 1.12.2021 till Anna-Anmäl er till julfesten senast 1.12.2021 till Anna-
Lena Kronqvist tel. 040-7565597Lena Kronqvist tel. 040-7565597

Välkomna!Välkomna!

Korsnäsnejdens Pensionärer rf

JULFEST PÅ KORSNÄSGÅRDEN
Lördag 11.12.2021 kl 17.00
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Familjedag - med fokus på välmående
2.10.2021 

 
Gå på en upptäcktsfärd längs Waterloo-leden

och ta den nya Gruvstigen till 
Korsnäs Gruvcenter!

VAD GÖMMER SIG LÄNGS 
WATERLOO-LEDEN?

Möjligheternas Korsnäs i samarbete med Korsnäs Fritid
- vårt bidrag till-

  Hållbarhetsveckan i Österbotten 2021

#möjligheternaskorsnäs 
Enter Korsnäs Min(d)e Center

Nu under hösten kommer Waterloo-leden att piggas upp med kreativa figurer
skapade av kommunens elever, dagisbarn och andra pysselintresserade 

som vill bidra till en fantasifull vandringsled. 
En del av figurerna kan du ta del av under den kommande 

familjedagen 2.10. 

Vid Waterloo-området kl. 11-13:
- Korsnäs 4H säljer våfflor och kaffe/trip (5 €)

- Folkhälsan i Korsnäs ordnar aktiviteter inom projektet Naturkraft 
 

Vid Korsnäs Gruvcenter kan du besöka:
- Café Gruvtrollet kl. 10-16

- Korsnäs Mine Centers gruvutställning kl. 10-16
- Äventyrsrullarens rullstolsbana kl. 11-13 (5 €/pers)

- Baltikumvännernas Loppis kl. 11-15
- Guidning på gruvområdet med tidigare gruvarbetare Robert Mamrelund kl. 13

(5€/person, barn under 12 år gratis)

För eventuella ändringar, se kommunens FB och Instagram
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Teatergäster
Wasa teater och Bladis pojkan med Erik Kiviniemi 
gästspelar i Korsnäs fredag 8.10.2021 kl. 19.00 i 
Korsnäs uf-lokal.
Erik Kiviniemis pjäs Bladis pojkan roar och berör 
och har prisbelönats med det finlandssvenska 
dramatikerpriset! Håkan Omars ackompanjerar.
Biljetter 10 euro.
OBS! 
Förhandsanmälan i biblioteket tel 06-3479140.

Bibliotekets  
sommaröppethållningstider

Bibliotekets öppethållning september 2021 - maj 
2022  
måndag, fredag kl. 12-19  
tisdag, torsdag kl. 12-16  
onsdag kl. 12-17
5.11.2021 är dag före Allhelgonahelgen och bibli-
oteket stänger kl 16.

Hållbarhetsveckan 27.9-3.10
Biblioteket säljer avskrivna tidskrifter och böcker i 
sann återvinningsanda!

Författarbesök av Aja Lund måndag 27.9. kl 19. Aja 
berättar om sin bok 
”Jag är en samlare, 
jag vill ha mer”, som 
utkom år 2019 och 
innehåller Ajas egna 
fantastiska fotografier 
av sina samlingar med 
allt från servetter till 
tänder och dockhu-
vuden! Och hennes 
samling handlar 
om att ta tillvara det 
gamla, snarare än att 
skaffa nytt.
Med reservation för ändringar.
Förhandsanmälan till biblioteket tel 063479140, 
biblioteket@korsnas.fi, eller facebook.

Utställningar
Oktober månads utställning i biblioteket 
Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten
- skärmutställning från KulturÖsterbotten

Vet du hur en klinkbyggd 
båt ser ut? Klinkmeto-
den är det traditionella 
sättet att bygga träbåtar. 
Den går ut på att man 
lägger borden, det vill 
säga båtbrädorna, så att 
brädkanten hamnar ett 
stycke utanpå brädet intill. 
En klinkbåt är med andra ord en helt vanligt all-
moge- eller träbåt, sådana som det finns gott om i 
Österbotten.

Utställning i november Utställning i november 

Stenriket Stenriket 
Hans Hästbackas fotografierHans Hästbackas fotografier

Vernissage på onsdag kväll 3.11.2021Vernissage på onsdag kväll 3.11.2021
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Projektet TALKO Österbotten lanserar verktyg för föreningsutveckling

FÖRELÄSNING: Berättelsen - stimulans för alla sinnen
Under föreläsningen diskuterar Agneta Möller-Salmela högläsning och muntligt berättande för barn. Hur ger 
vi barnen ett möte med berättelsen som engagerar alla sinnen och hela kroppen? Vi lär oss mer om muntligt 
berättande och om hur vi läser uttrycksfullt. Vi får inspiration till hur vi kan utveckla högläsningen, ramsorna 
och sångerna. 
Agneta (Netta) Möller-Salmela är specialbiblioteksfunktionär, berättare och läsinspiratör. Netta arbetar på 
heltid med barns och ungas läsande. Hon har under sina över 30 år på Hangö stadsbibliotek målmedvetet 
främjat läslust bland annat genom att utveckla metoder för läsinspiration samt samarbetet mellan bibliotek, 
skola, daghem och hem. 

Tidpunkt: 22.9.2021 kl. 16.15 - 17.15
På distans via Zoom. För att få möteslänk, anmäl dig senast 21.9 till jenny.lasagent@atcontent.fi
Det kommer att finnas tid för diskussion men har du frågor redan nu så sänd gärna in dem på förhand till 
jenny.lasagent@atcontent.fi

MISSA INTE DEN HÄR MÖJLIGHETEN ATT INSPIRERAS!

Föreningar utför en viktig uppgift i vårt samhälle 
och är värda att satsas på! Inför ett nytt verksam-
hetsår kan det vara bra för föreningen att stanna 
upp för att se över verksamheten och ta reda på om 
det finns något som behöver utvecklas. Med hjälp 
av verktygen som utarbetats inom projektet TALKO 
Österbotten får föreningar hjälp med att skapa en 
överblick över strukturen och ansvarsfördelningen 
inom föreningen. Verktygen hjälper även med med-
lemsrekrytering och -vård, samt strategiarbete och 
kommunikation. Materialet inspirerar till en nystart 
som gynnar hela föreningen och finns kostnadsfritt 
tillgängligt på http://www.talkoosterbotten.fi

Materialet och instruktioner finns även samman-
ställt i en handbok som hittas via följande länk: 
https://www.talkoosterbotten.fi/wp-content/uplo-
ads/2021/08/Handbok-och-Verktyg-for-foreningsut-
veckling-1.pdf

Projektet TALKO Österbottens fokusområden är 
organisationsstruktur och kommunikation. För att nå 
målsättningen att hjälpa föreningar och nutidsmän-
niskan att mötas har verktyg och workshoppar utar-
betats inom projektet tillsammans med målgruppen.

TALKO Österbotten ingår i projekthelheten TALKO 
och genomförs av yrkeshögskolorna Centria och 
Novia. I projekthelheten ingår även tre projekt i Sve-
rige som genomförs av Leader Höga kusten, Leader 
Lappland 2020 och Leader Polaris. Målet för samtliga 
projekt i helheten är att stötta och utveckla den ide-
ella sektorn.

Projektets finansiärer: Leader Aktion Österbotten, 
Svenska kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska 
samfundet och Letterstedtska föreningen.
Projekttid: 1.3.2019-31.8.2021.
Projektområde: Svenska Österbotten
Projektledare: Mona Groop-Sjöholm och Malin Win-
berg
Hemsida: http://www.talkoosterbotten.fi

Några exemplar av 
handboken finns att 
låna i Korsnäs bibliotek! 
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Under oktober kan idrottsföreningar tävla i att samla 
läsminuter, flest minuter vinner sedan jättefina 
idrottskassar till hela laget. Vi har också andra pris i 
tävlingen! Tävlingen riktar sig till barn och unga 7-17 
år och gäller alla idrotter!

Svenskfinlands första lästävling för idrottsföreningar startar!
Om ni är intresserade kan ni läsa mer om tävlingen 
här: https://www.sydkusten.fi/sv/start/artic-
le-135437-78674-lastavling-for-idrottsforeningar

OBS! Sista anmälningsdagen är 20.09.2021 så anmäl 
er via länken innan det: 
https://www.lyyti.fi/reg/lasningilagetlastavling
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F O L K H Ä L S A N  I  K O R S N Ä S  O R D N A R  

K O M  M E D  P Å  F A N T A S I F U L L  F Ö R Ä L D R A B A R N
G Y M N A S T I K  D Ä R  V I  L E V E R  O S S  I N  I

F A N T A S I N S  V Ä R L D  O C H  L E K E R  S A M T I D I G T  S O M
V I  Ö V A R  O S S  P Å  M O T O R I S K A  F Ä R D I G H E T E R .

MÅNDAGAR KL. 17.45-18.30
6.9, 13,9 20.9

 
LÖRDAGAR KL.10.30-11.15

2.10, 9,10, 16.10
 

PLATS: KORSNÄS SKOLA, UTOMHUS
PRIS: 3 EURO/GÅNG

 
ANMÄL GÄRNA OM DELTAGANDE TILL

LEDAREN NADJA SÖDERHOLM
PER SMS, 0442759999

 
 
 

GYMNASTIKSKOJ
FÖR 2-4 ÅRINGAR 
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Gudstjänster
Gudstjänster och högmässor ordnas i regel i Korsnäs kyrka 
kl. 11.00. 
Nedan omnämns gudstjänster med speciellt program: 
Sö. 19.9. kl. 11.00. Gudstjänst, Timo Saitajoki, liturg och 
predikant, Robin Heikkilä, kantor. Kyrkkaffe.                                
Sö. 26.9. kl. 11.00. Gudstjänst och barnprogram ute för 
barnen vid Molpe bykyrka, Heikkilä, Granholm, Hanna 
Hofman. Därefter kyrkkaffe/saft och Bönehusförening-
ens årsmöte. Transport från kyrkbyn kl. 10.30 ordnas mot 
beställning på tfn 044-4101821. 
Sö. 3.10. kl. 11.00 Mikaelidagens familjegudstjänst. Efteråt 
inskrivning för nya konfirmander.      
Lö. 6.11. kl. 11.00 Alla helgons dags gudstjänst. Ljuständ-
ning för de avlidna församlingsmedlemmar som blivit jord-
fästa här i sin hemförsamling sedan alla helgonsdag i fjol. 
Om nära anhöriga önskar kan vi tända ljus också för avlidna 
med anknytning till Korsnäs som begravts på annan ort. 
Kontakta i så fall pastorskansliet på 044-4101800 eller kor-
snas.pastorskansli@evl.fi.

Diakonens byaträffar till förmån för missionen
Jämna veckor kl. 09.30-11.00: Kyrkbyn på måndagar. Korsbäck 
på torsdagar. Cykelträffar utgående från bönehuset i Taklax 
tisdagar kl.13-14.30.
Ojämna veckor: Molpe (bönehus) måndagar kl. 13.30-15.00. 
Harrström torsdagar kl. 09.30-11.00.  (fiskehamnens samlings-
hus).
Vi samlas och umgås inne, håller liten andakt, dricker kaffe för-
stås och avslutar med promenad för den som vill, i Taklax cyklar 
vi. Ni är givetvis välkomna till grannbyn på träff! Kom gärna 
med önskemål gällande innehåll på träffarna!  

Vänstugan 
Vänstugan församlingshemmet varannan vecka, jämna veckor, 
kl.13-14.30. Samling i trevligt sällskap, kaffe och diskussion. Den 
som vill får ta med sticksömmen eller annat handarbete!

Månadsträffar
Kara-och kvinnosamling fredag 17.9, kl.18.30. Gäst: Göran 
Östberg, som berättar om sommaren på caféet vid gruvan. Kom 
och fascineras, det kom över 1000 besökare!
Silvergruppsträffarna inleds onsdag 29.9 kl.13.00. Gäst Leif 
Eriksson.

Kyrkokören och barnkören startar upp igen! 
Nu börjar vi om från början. Nya och gamla sångare är varmt 
välkomna med i sångargemenskapen. Kyrkokören övar torsda-
gar kl. 19.00 i kyrkan. 
Kantor Deseré Granholm ordnar barnkör för barn i lågstadiet på 
torsdagar kl.18.00 i församlingshemmet. Välkomna med! 

EFTERLYSNING!
Kan du tänka dej att hålla söndagsskolan i kyrkbyn några 
gånger per termin? Tycker du om att koka kaffe och kan tänka 
dej att komma och servera ibland på olika tillställningar i för-
samlingshemmet? 
Svarar du ja på något av ovanstående, tveka inte att ta kontakt 
med diakon Hanna, 044 4101825. 

Familjekväll med hela Närpes prosteri 2.10
Gemensamt Ansvar fokuserade på familjer ifjol och för en del 
av de inkomna medlen ordnas en familjekväll i Lappfjärds för-
samlingshem den 2.10 kl.18. Vivan och Boris Salo föreläser över 
ämnet ”kristen fostran”. Barnanpassat program för barnen, ser-
vering. Gemensam transport från Korsnäs. Anmälningar senast 
ti 28.9 till tel 044-4101800 eller till Hanna 044 4101825.

DIAKONRUTAN
Sommaren är förbi och vi är inne i den första höstmånaden. Då är det lätt att klaga och bli nedstämd över att mörkret kommer 
med stadig fart och besegrar ljuset. Men om vi tänker efter så är det ju lika säkert att vi närmar oss sommaren och att 
flyttfåglarna återvänder. Detta verkar kanske som en avlägsen tröst men jag tror att vi alla mår bra av att försöka tänka positivt. 
Men jag tror att Gud vill att vi skall ta vara på varje dag, och försöka se något positivt och nytt istället för att sucka över att vi 
går mot en mörkare tid- för mörkret kommer än en gång att besegras! Vi skall dock inte glömma det största ljuset, världens 
ljus. För det är inte för intet som Jesus kallas världens ljus, utan han vill lysa lika starkt i våra liv hela året, oberoende av om 

vi njuter av en skön sommar eller kämpar fram i höststormen. Med de orden önskar vi en fin höst!

En fin sommar har passerat och vi hoppas ni har haft det bra! En ny termin är här och 
vi hoppas att denna termin skall få bli mera normal. Välkomna med i vår verksamhet!

TACK
I sommar har vi kunnat ha Baltikumvännernas loppis öppet 
mycket mera än tidigare tack vare energiska frivilliga kraf-
ter. Vi vill rikta ett stort Tack till er alla för att ni ställde upp 
och för att varje gång fungerade felfritt. Vi fick in en hel 
del pengar som kommer att användas till finansieringen av 
hjälpsändningen till Litauen och inom diakonin på hemmap-
lan. Tack även till er som har besökt och handlat på loppiset, 

hoppas ni är nöjda med era fynd!
Ett stort Tack till Hultholms grönsaker som varje vecka förser 
matutdelningen med färska gurkor och tomater av andra 

klass. För oss är de första klass och guld värda.

BALTIKUMVÄNNERNAS INSAMLING ÖPPNAR IGEN!
Tisdagar 21.9-23.11.21 kl. 13-18

Vi tar emot hela, rena och fläckfria kläder. Det som du ger 
bort skall du kunna tänka dej att bära själv!

Kom gärna med i sorterarnas glada sociala skara. Skicka 
meddelande till diakon Hanna 044 4101825, hanna.

hofman@evl.fi om du är intresserad!
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I Korsnäs kommun finns i
dagsläget efterfrågan på

hyresbostäder. 
 

Vi tar gärna emot dina tips
på lediga hus eller

lägenheter!
 

Hör av dig till: 
Projektchef för Möjligheternas Korsnäs

Camilla Moliis
camilla.moliis@korsnas.fi 

050-5680403

#möjligheternaskorsnäs

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral 
informerar

Ändringar i verksamheten  
från 1.9.2021

Förlängd telefontid till diabetesskötaren
Diabetesskötarens telefontid förlängs med en 
halvtimme.  
Telefontid måndag–torsdag kl. 12–13, tel.nr 06 
347 7631.

Psykologernas- och psyksjukskötarnas mottag-
ning flyttar till nya utrymmen
Hälsovårdscentralens psykologer och psyksjuk-
skötare flyttar till nya utrymmen tillsammans med 
K5:s personal. Mottagningen flyttar till Köpings-
vägen 11, samma fastighet som Köttdisken m.fl. 
Ingång genom dörren på vänstra gaveln och 
utrymmet längst bort i korridoren. 

K
o
m

m
u

n
a
l
 in

f
o
r
m

a
t
io

n



26

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
K

o
r
s
n

ä
s
 4

H
 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r

Evenemang vid museiområdet
Under sommaren har två evenemang ordnats vid 

det natursköna museiområdet, först ut var troll-
degspyssel med Faruk Hodzic och Lise Strandberg. 

Följande evenemang var midsommarkransar, 
där barnen fick lära sig att binda blomkransar la-
gom till midsommar. Kransarna gjordes under led-
ning av Petra Sundholm med Alma Södergran som 
hjälpledare. 

Sista evenemanget innan semesteruppehållet 
var vattenkrig vid Korsnäs Arena som leddes av 
Faruk Hodzic och Lise Strandberg, vilket var väl-
digt populärt och omtyckt.

Ett gäng glada flickor poserar med sina fina mid-
sommarkransar. 

Vattenkrig var ett populärt evenemang som lockade 
hela 13 deltagare. Här syns en del av dem. 

Matskola
Årets matskola gick av stapeln den 10-13.8 vid 

Korsnäsgården. Veckan inleddes med frukost för 
familjerna och avslutades med familjemiddag. 
Däremellan under veckan fick barnen tillreda fru-
kost, lunch och mellanmål alla dagar. Varje dag 
stod utevistelse och lekar på programmet. Som 
ansvarig handledare under veckan fungerade 
Petra Sundholm med Elin Vägar och Elvira Söder-
gran som hjälpledare.

Årets tema var närmat och en del matprat hanns 
med mellan varven, bl.a om närproducerad mat, 
vad det innebär, exempel på vad det är och varför 
det är viktigt. Med tanke på årets tema passade 
det bra att besöka ett växthus och valet föll på Kaj 
Karlsson i Harrström, som förevisade sina växthus 
och berättade om tomatodling. Eftermiddagen till-
bringades sen i parken bredvid, där vi grillade och 
åt lunch samt lekte. 

Under matskoleveckan skärptes restriktionerna 
pga pandemin, vilket gjorde att andra halvan av 
veckan fick vi dela på gruppen, så halva jobbade 
inne och andra halvan ute. Måltiderna kunde vi 
inta utomhus på terrassen och även familjemid-
dagen serverades utomhus. Familjerna serverades 
en trerätters meny till borden, som bestod av sal-
lad med rökt röding med ärt-pepparrotscrème och 
citronsås till förrätt, mustig köttgryta med klyftpo-
tatis och stekta grönsaker till varmrätt och chok-
ladmousse med hallon till efterrätt. 

Vi hade övat på hur man ska servera innan men 
spänningen när det väl gällde, så gjorde barnen 
aningen osäkra innan det började flyta på med 
serveringen. Men maten verkade smaka och för-
äldrarna verkade nöjda. Vi hade även detta år tur 
med vädret och kan blicka tillbaka på en lyckad 
matskolevecka i år igen, så vi blickar framåt mot 
ett nytt år och en ny matskolevecka!

Petra Sundholm

Familjemiddagen som avslutade Matskolan 
serverades ute på terrassen vid Korsnäs-
gården pga pandemins restriktioner. Vädret 
var turligt nog på vår sida och gästerna ver-
kade trivas.
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Deltagarna i Matskolan fick pröva 
på allt från bakning till matlagning 
och servering.

Studiebesök till Kaj Karlssons 
växthus i Harrström. Här bjuder 
Kaj på smakprov av sina tomater.

Foton: Petra Sundholm
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PÅ GÅNG I KORSNÄS 4 H PÅ GÅNG I KORSNÄS 4 H 

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

Företagshäften och solrosorFöretagshäften och solrosor
Ännu under september månad får man fyl-

la i sina företagshäften. Efter månadens slut 
kan man endera lämna in häftet på evene-
manget vid Waterloo lördagen den 2.10 (se 
separat info) eller skicka till Petra på adres-
sen: Valsbergsvägen 686, 64610 Övermark 
eller lämna in på 4H.s kontor, Industrivägen 
4 i Korsnäs (mittemot Sale) vardagar mellan 
kl. 8-16.

Kom ihåg att mäta dina solrosor innan fros-
ten tar dem! Mät höjden på den högsta solro-
sen från marken till övre delen av frökakan, 
mått anges i cm. Mät även den största fröka-
kans omkrets utanför blommans foderblad i 
cm. Slutresultat fås genom att båda poäng-
summorna räknas ihop. Meddela dock Petra 
även de separata måtten. Skicka in resultaten 
samtidigt som företagshäftena, tack!

Hållbart pysselHållbart pyssel
Hållbarhetsveckan firas vecka 38. Korsnäs 

4H uppmärksammar detta genom två evene-
mang.

Hållbart pyssel måndagen den 27.9 kl. 
18.00-19.30 på 4H:s kontor, Industrivägen 4, 
Korsnäs

Vi skapar hållbart pyssel av naturmaterial, 
återvunnet material samt använder ”rester” 
av pysselmaterial i 4H:s gömmor, riktigt håll-
bart pyssel alltså!

Välkommen med alla i åk 1-6, hållbarhets-
veckan till ära ingen avgift! Anmäl dock se-
nast 24.9 till Petra. Vid stort intresse sätts en 
grupp till in.

Familjedag – med fokus på Familjedag – med fokus på 
välmående välmående 

Möjligheternas Korsnäs ordnar evenemang 
lördagen den 2.10 kl. 11-13 vid Waterloo.
Bl.a. kan man gå på upptäcktsfärd längs Wa-
terloo-leden och se de kreativa figurer som 
skapats under hösten och delta i Folkhälsans 
aktiviteter inom projektet Naturkraft.

Korsnäs 4H säljer våfflor med sylt och gräd-
de samt kaffe eller trip för 5€ mellan kl. 
11.00-13.00. Kom och avnjut våra nygräd-
dade våfflor, så räcker energin längre under 
dagen. Välkomna!

DjurklubbenDjurklubben
I oktober startar djurklubben via Finlands-

modellen, en avgiftsfri klubb direkt efter skol-
dagens slut. Via Finlandsmodellen ordnas 
klubbar med olika teman direkt efter skolda-
gens slut och från Korsnäs 4H:s sida medver-
kar vi genom att hålla en djurklubb. Närmare 
info kommer via skolan.

Lådbilsworkshop Lådbilsworkshop 
Kom med och bygg häftiga lådbilar under 

höstlovet! 4H ordnar Lådbilsworkshop på 
höstlovet i ungdomsgaraget i Korsnäs 21-
25.10.

Vi har begränsat deltagarantal eftersom vi 
är bara två ledare som hjälper till, så i första 
hand riktar vi in oss på dig som går i åk 5-6!  
Kursdragare är Jan-Anders Lindfors och Petra 
Sundholm. Ta gärna med hjul och rattar eller 
annat som du har hemma i dina gömmor, ifall 
du har material som du vill använda. Vi jobbar 
med lådbilarna torsdag, fredag och måndag 
under höstlovet mellan kl. 10-14.

Ta gärna med hammare, såg, hörselskydd 
och skyddsglasögon om du har! Anmäl senast 
18.10 till Petra. Deltagaravgift: 45€. 

FarsdagstårtorFarsdagstårtor
Farsdagstårtor lördagen den 13.11 kl. 13-14 

för åk 1-6
Vi gör läckra smörgåstårtor till farsdag, med 

skinkfyllning (kan fås med kalkon vid behov) 
och annat gott. Överraska pappa, morfar, 
farfar eller någon annan när och kär med en 
smaskig smörgåstårta! Kom ihåg att ta med 
bricka för hemtransport. Anmäl senast 10.11 
till Petra och kom ihåg att meddela eventuella 
allergier. Deltagaravgift: 20€. Vid stort intres-
se sätts en grupp till in.

Fler klubbar och evenemang sätts 
in vartefter. Håll koll på hemsidan 

och sociala medier!
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#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS

ÄR DITT HUS NÅGON
ANNANS DRÖMHEM?

VILL DU ÖKA
SYNLIGHETEN 

FÖR DITT OBJEKT?

KONTAKTA PROJEKTCHEF
CAMILLA MOLIIS FÖR MER INFORMATION

camil la.mol i is@korsnas.f i
050-5680403

TILL SALU

HAR DU ETT HUS ELLER EN TOMT
TILL SALU I KORSNÄS KOMMUN?

ELLER PLANERAR DU ATT 
HYRA UT EN BOSTAD?
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Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

99€ 
NOKIA TUURA  

FILTSTÖVEL 

HÖSTLÖKAR PÅ LAGER HÖSTLÖKAR PÅ LAGER 

59€ 
NOKIA KONTIO LOW 

KORTSKAFTAD STÖVEL 

NYA LEKSAKER FRÅN BRUDER 

VAKUMPACKARE OCH  
VAKUMFÖRPACKNINGSRULLAR 

OVER AND OUT /JÅ 

FARMARE OBS !
Pälsningssäsongen närmar sig

Vi har fortfarande material för pälsning i lager
Tanpapper + en hel del annat

Öppet lördag 25/9 kl. 10-14
10-20-50 % på diverse varor

Åke Björkqvist (B&Å Market)
Taklax 0500-332697

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

H A R  D U  P R Y L A R ,  B I L D E R  E L L E R
A N N A T  S O M  P Å  N Å G O T  S Ä T T  H A R
K O P P L I N G  T I L L  G R U V P E R I O D E N  I

K O R S N Ä S ?
 
 

H Ö R  A V  D I G  T I L L  O R D F Ö R A N D E
M A R C U S  N O R D M Y R  I F A L L  D U  V I L L

S K Ä N K A  M A T E R I A L  T I L L
U T S T Ä L L N I N G E N !

 
T E L :  0 5 0 - 5 2 0 6 1 8 0  

m a r c u s . n o r d m y r @ g m a i l . c o m
 
 
 
 

KORSNÄS
MINE  CENTER

K O R S N Ä S
G R U V C E N T E R
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Glad Påsk!

BÄSTA VATTENKONSUMENT! 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare år så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen meddela den nuvarande mätarställningen på Er 
vattenmätare till Tekniska kansliet, per telefon tel. 050 386 6472 / 050 386 5744, eller 
via e-post: camilla.rogard@korsnas.fi Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s 
abonnenter. 

Vattenmätaravläsningen kan lämnas in elektroniskt på webben! Ni hittar den 
elektroniska blanketten på: www.korsnas.fi; Boende & närmiljö > Vattentjänstverket 
> Avläsning av vattenmätare.

Ifall ni inte har e-post/internet eller inte vill ringa, kan ni sända in uppgifterna i ett 
frankerat kuvert till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, eller sätta 
en lapp med uppgifterna i kommunens postlåda. 

Mätaravläsningen kan också utföras av kommunens personal, servicekostnaden för 
denna tjänst är 30 € + moms. Ta kontakt med vår vattenverksskötare Roland 
Westerback om Ni önskar köpa denna service, tel. 050 505 6857. 

Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 31.10.2021 påförs Ni en påminnelseavgift 
på  20 € + moms och förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på 
föregående år. Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande 
fakturering. 

Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 

Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
Tekniska kansliet 

-----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VATTENMÄTARAVLÄSNING, meddelas vattenverket senast den 31.10.2021 

Ifall Ni har två vattenmätare fyller Ni i  
uppgifterna för den andra mätaren nedan.  

Namn: ________________________________  Namn: ________________________________

Mätarnummer: _______________________     Mätarnummer: ________________________ 

Mätarställning: ________________________   Mätarställning: ________________________  

Datum: ____/____  20____                      Datum:____/____ 20____   

Tel. 050 386 6472 eller 050 386 5744, e-post: camilla.rogard@korsnas.fi 

VVAATTTTEENNMMÄÄTTAARRAAVVLLÄÄSSNNIINNGG  HHÖÖSSTTEENN  22002211  

LEDIGA TOMTER OCH HUS I

KORSNÄS KOMMUN

#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS

Korsnäs kommun driver under år 2021 en bostadstomtkampanj 
och säljer egnahemstomter för 10 €/st och radhustomter för 1000 €/st. 

Rejält stora egnahemstomter finns att tillgå i alla byar i kommunen.
Mer info: info@korsnas.fi 

Information om privat försäljning och uthyrning av lediga hus hittas på:
www.korsnas.fi > Boende och närmiljö > Privat försäljning och uthyrning

VÄLKOMMEN TILL KORSNÄS KOMMUN

Villa Solbo, Bräckskäret 
 Molpe

Kyrkobyvägen 64 
Korsnäs

Strandvägen 4173 
Korsnäs

M
ö
jl

ig
h

e
t
e
r
n

a
s
 K

o
r
s
n

ä
s
 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

31

V
a
tt

e
n

m
ä
ta

r
a
v
l
ä
s
n

in
g

BÄSTA VATTENKONSUMENT! 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare år så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen meddela den nuvarande mätarställningen på Er 
vattenmätare till Tekniska kansliet, per telefon tel. 050 386 6472 / 050 386 5744, eller 
via e-post: camilla.rogard@korsnas.fi Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s 
abonnenter. 

Vattenmätaravläsningen kan lämnas in elektroniskt på webben! Ni hittar den 
elektroniska blanketten på: www.korsnas.fi; Boende & närmiljö > Vattentjänstverket 
> Avläsning av vattenmätare.

Ifall ni inte har e-post/internet eller inte vill ringa, kan ni sända in uppgifterna i ett 
frankerat kuvert till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, eller sätta 
en lapp med uppgifterna i kommunens postlåda. 

Mätaravläsningen kan också utföras av kommunens personal, servicekostnaden för 
denna tjänst är 30 € + moms. Ta kontakt med vår vattenverksskötare Roland 
Westerback om Ni önskar köpa denna service, tel. 050 505 6857. 

Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 31.10.2021 påförs Ni en påminnelseavgift 
på  20 € + moms och förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på 
föregående år. Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande 
fakturering. 

Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 

Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
Tekniska kansliet 

-----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VATTENMÄTARAVLÄSNING, meddelas vattenverket senast den 31.10.2021 

Ifall Ni har två vattenmätare fyller Ni i  
uppgifterna för den andra mätaren nedan.  

Namn: ________________________________  Namn: ________________________________

Mätarnummer: _______________________     Mätarnummer: ________________________ 

Mätarställning: ________________________   Mätarställning: ________________________  

Datum: ____/____  20____                      Datum:____/____ 20____   

Tel. 050 386 6472 eller 050 386 5744, e-post: camilla.rogard@korsnas.fi 

VVAATTTTEENNMMÄÄTTAARRAAVVLLÄÄSSNNIINNGG  HHÖÖSSTTEENN  22002211  
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HYVÄ VEDEN KULUTTAJA! 

Veden lukeminen tapahtuu kuten aikaisempina vuosina siten, että asiakkaat itse 
lukevat vesimittarinsa. Pyydämme teitä siksi ystävällisesti ilmoittamaan nykyisen  
mittarilukemanne Tekniseen kansliaan, puh. 050 386 6472 / 050 386 5744, tai 
sähköpostitse: camilla.rogard@korsnas.fi Huom! Tämä ei koske Molpe Vatten Ab:n 
tilaajia.  

Tästä syksystä lähtien on mahdollista ilmoittaa vesimittarin lukeman sähköisesti 
kotisivujen kautta! Löydätte sähköisen lomakkeen: www.korsnas.fi; Asuminen & 
ympäristö > Vesipalvelulaitos > Vesimittarin lukeminen.  

Mikäli teillä ei ole sähköpostia tai ette halua soittaa, voitte lähettää tiedot postitse 
Korsnäsin kunnalle, Rantatie 4323, 66200 Korsnäs, tai laittaa tiedoilla varustetun 
lapun kunnan postilaatikkoon.  

Kunnan henkilökunta voi myös tehdä vesimittarin lukemisen, tästä veloitamme 
palvelumaksun 30 € + ALV. Ota yhteyttä vesilaitoksen hoitajaan Roland Westerbackiin 
jos haluatte ostaa tämän palvelun, puh. 050 505 6857.  

Mikäli emme ole saaneet mittarilukemaanne viimeistään 31.10.2021 teille määrätään 
20 euron + alv muistutusmaksu ja kulutus laskutetaan arvion mukaan, joka perustuu 
edellisen vuoden kulutukseen. Mittarilukema joka on ilmoitettu määrätyn ajan jälkeen 
huomioidaan seuraavan laskutuksen yhteydessä.  

Toivomme, että seuraatte veden kulutusta ja huomioitte mahdolliset vuodot. Mikäli 
teillä on vanhempia asennuksia, teidän tulee erityisesti tarkistaa ruosteiset johdon osat, 
jotta voitte ajoissa ennaltaehkäistä vuotoja.  

Kiitämme avusta ja toivomme Teille mukavaa syksyä! 

Tekninen kanslia  
-----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VESIMITTARILUKEMA, ilmoitetaan vesilaitokselle viimeistään 31.10.2021  

Mikäli teillä on kaksi vesimittaria täyttäkää 
toisen mittarin tiedot tähän.      

Nimi: _________________________________  Nimi: ________________________________   

Mittarin numero: _____________________     Mittarin numero: ________________________ 

Mittarilukema: ________________________   Mittarilukema: __________________________

Pvm: ____/____  20____                                      Pvm:____/____ 20____   

Puh. 050 386 6472 tai 050 386 5744, sähköposti: camilla.rogard@korsnas.fi 

VESIMITTARIN LUKEMINEN SYKSY 2021 
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Mutta kaikki sään ääri-ilmiöt, joita on nähty eri puolilla 
maailmaa, panee miettimään, että ehkä ilmastoasioihin 
on aika puuttua nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Suo-
messa olemme onnekkaita, kun meidän on pärjättävä 
vain lämmön ja auringon kanssa. Suuri metsäpalo Kalajo-
ella osoittaa kuitenkin, että liian paljon lämpöä, aurinkoa 
ja kuivuutta vie meidät tulipalojen suhteen riskirajalle.

Vaasan seudulla meillä on tavoitteena tehdä yhdessä ty-
ötä hiilidioksidineutraalin Vaasan seudun hyväksi. Miten 
se konkreettisesti tehdään liittyy paljolti energian tuotan-
toon, ja miten voimme antaa teollisuudellemme sen tar-
vitsemat energiavarat käyttämättä liian paljon maapallon 
varoja.

Paikallistasolla olemme tehneet systemaattisesti työtä 
kiinteistöjemme ja niiden lämmitysjärjestelmien eteen jo 
monta vuotta. Olemme perustaneet oman lämpöyhtiön, 
joka  lämmittää hakkeella monta kunnan kiinteistöä kes-
kustasta. Tämä raaka-aine tulee metsistämme ja voi usein 
olla jäämätuotetta, jolle on vaikea löytää muuta käyttöä. 
Joten sen sijaan, että lämmitämme kiinteistöt öljyllä, jota 
tuotetta ostetaan muista maista, niin voimme ostaa raa-
ka-aineen paikallisilta metsänomistajilta.

Liian etäällä lämpölaitoksesta sijaitseville kiinteistöille 
voi erillinen hakelämmitysjärjestelmä tai kalliolämpöjär-
jestelmä olla edullisempi. Tänä vuonna on  tehty laskelmia 
useita kiinteistöjä varten, ja jos meidän lisäksi on mahdol-
lista  saada jonkin verran valtion tukea lämmitysjärjestel-
mien muutoksille, niin kuljemme asteittain kohti öljystä 
riippumattomampaa tulevaisuutta.

Autot ja kuljetukset ovat seuraava askel, joka tulee aina 
vain ajankohtaisemmaksi. MoveIT-projektin myötä meid-
än on mahdollista yhdessä ottaa askeleita päästäksemme 
Vaasan seudulla vähähiilidioksidiseen kuljetusjärjestel-
mään. Digitalisaation antamat uudet etätyömahdollisuu-
det ovat näyttäneet meille tien, miten vähentää kokonaan 

Lämpimän  

kesän jälkeen
Näin lämpimän ja aurinkoisen kesän mentyä tulee mietti-

neeksi yhtä sun toista. Ennen kaikkea ymmärrän nyt parem-
min, että etelän lämpimissä maissa voi olla tarvetta pitää 
siestaa keskellä päivää. Ymmärrän myös, että siellä työtun-
nit jaetaan tekemällä joitakin tunteja aamun viileydessä ja 
jatketaan sitten illemmalla ilman taas viiletessä. Parasta on 
kuitenkin olla vain lomalla eikä tehdä niin paljon!

kuljetuksiamme työpaikoille ja takaisin. Tulevaisuudessa-
kaan emme voi välttyä tarpeelta kuljettaa ihmisiä ja ta-
varoita, mutta tapa, jolla kuljetetaan, voi muuttua. Uusia, 
tehokkaampia sähköautoja tulee,  ja sen ei tarvitse olla 
kallis Tesla, joka suhahtaa ohi sähköllä, vaan se voi olla 
edullinen perheauto. Tämä edellyttää, että latauspisteitä 
on sopivissa paikoissa, ja valitettavasti meillä Korsnäsissa 
niitä ei ole vielä  yhtään. 

Upouusi lakiehdotus, joka astui voimaan 2.8.2021, vaa-
tii myöskin, että tietyn osan kunnan autokannasta on ol-
tava sähkökäyttöistä.Toisin sanoen kunnassa alkaa olla 
aika miettiä sähköauton ostoa. Uusilla sähköautoilla on 
matkaulottuvuutta noin 350-450 km, minkä pitäisi riittää 
esim. kotipalvelun päivittäiseen tarpeeseen. Mutta tämä 
tarkoittaa myös, että meidän on suunniteltava kiinteistö-
ihin sähköautojen latausmahdollisuuksia.

Sopivasti nyt syksyllä koulun alkaessa huomaamme va-
litettavasti, että koronatartuntojen leviäminen on lisään-
tynyt, ja uusia mutaatiovariantteja tullut. Rokotukset ovat 
Korsnäsissa edenneet hyvin ja toivomme sen auttavan, 
jotta koulujen toiminta ja muu suunniteltu toiminta voi 
tänä syksynä tapahtua turvallisesti ja tartunnoitta. Kaikki 
kuntalaiset ja täällä Korsnäsissa vierailleet ovat mielestäni 
ansainneet kiitoksen hienosta ja toiset ihmiset huomioon 
ottavasta tavasta käyttäytyä, mitä tulee suusuojainten ym. 
käyttöön. Suuret kiitokset siitä ja odotamme, että jonain 
päivänä voimme muistella Korsnäsin korona-aikaa kum-
mallisena aikana historiankirjoituksessamme.

Siihen asti jatkamme toimintaamme tavalliseen malliin,  
ja toivotamme kaikki kunnan elinten vastavalitut jäsenet 
sydämellisesti tervetulleiksi mukaan syksyn työhön!

Christina Båssar, kunnanjohtaja 
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luottamushenkilöt
Korsnäsin kunnanvaltuusto valitsi luottamushenki-

löt kunnallisiin ja kuntien välisiin elimiin 16.8.2021 
kokouksessaan.

Kunnanvaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Camilla Ribacka. Kunnanhallituksen uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Anna-Lena Kronqvist. 

Valtuuston puheenjohtajisto
Puheenjohtaja Camilla Ribacka, I varapuheenjohta-

ja Katarina Wester-Bergman, II varapuheenjohtaja Sofia 
Mitts-Björkblom och III varapuheenjohtaja Niclas Björk-
qvist. 

Valtuuston vaalilautakunta 
Sofia Mitts-Björkblom, puheenjoht. (sij. Amanda Åker-

sten), Dan-Anders Rosendahl, varapuheenjoht. (Håkan 
Wester) ja Mikael Häggdahl (Thomas Ramstedt). 

Kunnanhallitus 
Puheenjohtaja Anna-Lena Kronqvist (sij. Mikael KA 

Nordmyr), I varapuheenjoht. Jens Bjurbäck (Tommy Ves-
terback), II varapuheenjoht. Amanda Åkersten (Rosita 
Eklund), Lars-Erik Mannfolk (Annica Honkanen), Mika-
el Häggdahl (Johan Holm-Rosbäck), Katarina Holmqvist 
(Tina Östling), Sven-Erik Bernas (Lars Erik Holmblad). 

Keskusvaalilautakunta
Puheenjohtaja Jens Juthström, varapuheenjoht. Sara 

Mannsèn, Carina Lagerström, Jan-Erik Ravals, Rosita 
Eklund. Sijaiset järjestyksessä: Ingegärd Till-Norrdahl, 
Anna-Lisa Moss, Helena Sten, Roger Backholm, Henrik 
Rosendahl. 

Tarkastuslautakunta
Puheenjoht. Kim Sebbas (Daniel Forsman), vara-

puheenjoht. Dan Lindström (Johnny Franzén), Marcus 
Nordmyr (Boris Backholm), Christina Åkersten (Marit 
Blomqvist), Maj-Britt Vilèn (Sofia Mitts-Björkblom). 

Sivistyslautakunta
Puheenjoht. Linda Backgren-Holm (Jens Fröding), 

varapuheenjoht. Sofia Mitts-Björkblom (Annica Hon-
kanen), Thomas Ramstedt (Tina Östling), Mikael KA 
Nordmyr (Dan-Anders Rosendahl), Johnny Franzén (Ka-
tarina Wester-Bergman), Niclas Björkqvist (Tommy Ves-
terback), Alexandra Stenfors (Anna Granås). 

Kunnan päivitetty hallintosääntö astui voimaan 
1.8.2021, ja siten lakkasi kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kajaos,  ja jaoksen asiat käsitellään jatkossa sivistyslauta-
kunnassa. 

Perusturvalautakunta
Puheenjohtaja Katarina Holmkvist (Thomas Ramstedt), 

varapuheenjoht. Lars-Erik Mannfolk (Emma Vesterlund), 
Britta Vikberg (Henrik Rosendahl), Johnny Franzén (Ma-
ria Hammar), Deserè Granholm (Annica Honkanen), 

Mikael KA Nordmyr (Kenneth Fant), René Michelsson 
(Tina Östling). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen hyväksytyn 
lainsäädännön mukaan tämän lautakunnan toiminta lak-
kaa viimeistään 31.12.2022. 

Tekninen lautakunta 
Puheenjoht. Håkan Wester (Marina Nylund), vara-

puheenjoht. Johan Holm-Rosbäck (Kristoffer Rusk), 
Emma Granlund (Thomas Ramstedt), Camilla Häggdahl 
(Nathalie Nystrand), Henrik Rosendahl (Rasmus Ny-
björk), Johanna Juthborg (Dennis Wide), Dan-Anders 
Rosendahl (Charlotte Holtlund). 

Valvontalautakunta 
Puheenjohtaja Lars Erik Holmblad (Dan Lindström), 

varapuheenjoht. Maj-Britt Rosbäck (Barbro Mannfolk), 
Jens Lågas (Antti Kammonen), Alf Vesterlund (Anette 
Bjurbäck), Jan Bernas (Marina Nylund), Katarina Wes-
ter-Bergman (Jan-Erik Åkersten), Johanna Juthborg (Cal-
le Eklund). 

Maalahden-Korsnäsin yhteistyölautakunta 
Puheenjohtaja (2021-23) Christina Båssar (Caroline 

Westerdahl), Camilla Ribacka (Katarina Wester-Berg-
man), Anna-Lena Kronqvist (Jens Bjurbäck), Sven-Erik 
Bernas (Lars-Erik Mannfolk). 

Yhteistyölautakunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2021-
2023 och varapuheenjohtajaksi kaudelle 2023 – 2025 va-
littiin Christina Båssar. 

Yhteistyölautakunta muodostuu kahdeksasta jäsene-
stä, kummastakin kunnasta neljä sekä henkilökohtaiset 
sijaiset. Lautakunnan puheenjohtajuus vaihtuu kuntien 
kesken niin, että puheenjohtajat vaihtuvat kahden kauden 
välein. Korsnäsilla on puheenjohtajuus kaudelle 2021-
2023 ja  Maalahdella kaudelle 2023-2025. 

Maalahden vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 
Lars Erik Holmblad (Charlotte Holtlund), Tina Östling 

(Mona Gullblom), Anna Granås (Anette Bjurbäck). 
Maalahden kunta on muuttanut lautakuntarakennet-

taan syksyllä 2021 käynnistyvälle uudelle toimikaudelle 
niin,  että yhteisen kansalaisopiston johtokunta on lak-
kautettu. Sen sijaan kansalaisopiston asiat ohjataan Maa-
lahden vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalle. Korsnäsil-
la on oikeus nimetä tähän lautakuntaan kolme jäsentä 
sekä henkilökohtaiset sijaiset. Jäsenet osallistuvat kansa-
laisopiston toimintaa koskeviin asioihin. 

Maalahden sivistyslautakunta
Thomas Ramstedt (Kim Sebbas), Johnny Franzén 

(Dan-Anders Rosendahl), Sofia Mitts-Björkblom (Johan-
na Juthborg), Maria Vesterback (Anna Granås). 

Maalahden kunnan kanssa tehdyn sopimuksen ja kun-
nan hallintosäännön mukaan Korsnäsilla on oikeus valita 
neljä jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet Maalahden 
sivistyslautakuntaan. Jäsenet osallistuvat yhteistä koulu-
tointa koskeviin asioihin. 
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Maalahden perusturvalautakunta
I varapuheenjohtaja Henrik Rosendahl (Mikael KA 

Nordmyr), Anna-Lena Kronqvist (Håkan Wester), Hele-
na Kulp (René Michelsson), Lars-Erik Mannfolk (Johan-
na Juthborg), Mona Gullblom (Dage Stenbäck).

Perusterveydenhuollosta voimassa olevan Maalahden 
ja Korsnäsin kuntia koskevan yhteistyösopimuksen ja 
hallintosäännön mukaan Korsnäs valitsee Maalahden 
perusturvalautakuntaan  viisi jäsentä ja henkilökohtaiset 
varajäsenet. Nämä jäsenet osallistuvat yhteisten lautakun-
ta-asioiden käsittelyyn. Korsnäs valitsee lautakunnan en-
simmäisen varapuheenjohtajan. 

Maalahden tekninen lautakunta
Anna-Lena Kronqvist (Lars-Erik Mannfolk), Henrik 

Rosendahl (Dage Stenbäck), Håkan Wester (Rosita Ek-
lund), Katarina Holmqvist (Camilla Häggdahl), Katarina 
Wester-Bergman (Sven-Erik Bernas) 

Maalahden ja Korsnäsin kuntien välisen yhteisiä ter-
veydenhuollon kiinteistöjä koskevan sopimuksen  sekä 
hallintosäännön mukaisesti Korsnäsin kunnan on valit-
tava viisi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet Maalah-
den tekniseen lautakuntaan. Nämä jäsenet osallistuvat 
yhteisiä kiinteistöjä koskeviin asioihin. Korsnäsin edus-
tajat osallistuvat lautakunnan kokouksiin, kun käsitellään 
terveydenhuollon kiinteistöjen yhteisiä asioita koskien 
kunnossapitoa, muutoksia, perusparannusta tai rakenta-
mista. Edustajat osallistuvat vuosittain vähintään kahteen 
kokoukseen, kun käsitellään kiinteistöjen talousarviota ja 
tilinpäätöstä. 

Musiikkiopisto Legato
Deseré Granholm (Katarina Wester-Bergman) 

Vaasanseudun yhteistyövaltuuskunta
Camilla Ribacka (Katarina Wester-Bergman), Anna-Le-

na Kronqvist (Jens Bjurbäck), Christina Båssar (Caroline 
Westerdahl) 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymävaltuusto 
Anna-Lena Kronqvist (Camilla Ribacka), Katarina 

Holmqvist (Johanna Juthborg) 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän  uu-

den perussopimuksen mukaan Korsnäsin kunnalla on 
1.1.2021 lähtien kuntayhtymän osakkaana oikeus nimetä 
kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja  henkilökoh-
taiset varajäsenet. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen poliittinen ohjausryhmä 
Camilla Ribacka (Katarina Wester-Bergman), Anna-Le-

na Kronqvist (Jens Bjurbäck), Christina Båssar (Caroline 
Westerdahl) 

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymävaltuusto (K5) 
Sofia Mitts-Björkblom (Marcus Nordmyr), Camilla Ri-

backa (Johanna Juthborg), Anita Ismark (Sven-Erik Ber-
nas) 

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveyden-
huollon kuntayhtymä puretaan vuoden vaihteessa 
tehtyjen päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän valtuustol-
la on toimikautta vain 31.12.2021 saakka. Sen jälkeen 
kuntayhtymä lakkaa ja sosiaali- ja perusterveydenhuol-
lon toiminta siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueelle 
1.1.2022 lähtien. Kuntayhtymän hallitus hoitaa purkami-
sen ja viimeisen toimintavuoden 2021 tilinpäätöksen tar-
kastaa kuntayhtymän tilintarkastaja ja tarkastuslautakun-
ta, mutta kaikkien jäsenkuntien hallitukset ja valtuutot 
hyväksyvät sen. 

Kårkullan kuntayhtymävaltuusto 
Johanna Juthborg (Katarina Holmkvist) 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lainsääd-

ännön tultua hyväksytyksi ja alueelliset hoivamaakunnat 
muodostetaan alkaviksi 1.1.2023, Kårkullan kuntayhtymä 
lakkautetaan. Kårkullan kuntayhtymävaltuuston toimi-
kausi on todennäköisesti 31.12.2022 saakka.

Pohjanmaan liitto, edustaja edustajiston kokoukseen 
Sven-Erik Bernas (Camilla Ribacka) 
Edustajisto kokoontuu vain kerran toimikauden aikana 

ja sen ainoana tehtävänä on valita jäsenet ja sijaiset Po-
hjanmaan liiton maakuntavaltuustoon. 

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, 
kuntayhtymän yhtymäkokous

Sven-Erik Bernas (Camilla Ribacka) 

Pohjanmaan käräjäoikeus, lautamiehet
Katarina Wester-Bergman och Mikael Häggdahl 

Uskotut miehet maanmittaustoimituksiin
Eva-Stina Häggdahl, Ben-Erik Nedergård, Anders Udd, 

Joakim Westberg, Johan Nynäs, Helena Höglund-Rusk, 
Leif Vilén, Johan Back och Roger Backholm 

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta 
Lars-Erik Nylund (Niclas Björkqvist) 

Poliisiasioiden valtuuskunta
Kim Sebbas (Johnny Franzén) 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
Christina Båssar (Johanna Juthborg) 

Länsirannikon valvontalautakunta 
Katarina Holmkvist (Håkan Wester) 

Vaasan seudun jätelautakunta 
Lars-Erik Mannfolk (Anna-Lena Kronqvist)
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Jako Korsnäsin kunnan  
Kotiseuturahastosta

Kunnanhallitus päätti 9.8.2021 jakaa vuoden 2020 tuo-
tosta 10.000 euroa testamentissa mainituille yhdistyksille, 
Korsnäsin kirjastolle ja Lärknäsin vanhainkodille kotiseu-
tuyhdistyksen rahastosäännöissä määrätyn jaon mukaisesti.

Myönnetty avustus voidaan maksaa, kun pyydetty dokumen-
taatio (toimintakertomus ja tilinpäätös) on jätetty sisään.  

 Hakemus koskien korotet-
tua valtionosuutta

Valtionvarainministeriö ilmoitti 2.8.2021 kirjeitse, että 
kunnat voivat hakea kuntien harkinnanvaraisen valtio-
nosuuden korotusta  vuonna 2021.

Kunnanhallitus totesi 9.8.2021, että kunta hakee 2 miljoonaa 
euroa tarveharkintaista tukea vuodelle 2021. Hakemus on jä-
tettävä viimeistään 3.9.2021. Myönnetyt korotukset maksetaan 
ennen vuoden 2021 päättymistä.

Tilintarkastusyhteisön valinta
Kuntalain mukaan valtuuston on hallinnon ja talouden 

tarkastamista varten valittava tarkastusyhteisö, jonka on 
oltava julkisen hallinnon ja talouden tarkastuslautakunnan  
hyväksymä yhteenliittymä (JHT-yhteenliittymä).

Tarkastuslautakunta on tehnyt tarjouspyynnön ajalle 2021-
2024 sisältäen option vuosille 2025-2026. Pyyntö on lähetetty 
kolmelle tilintarkastusyhteisölle. Tarkastuslautakunta ehdot-
ti, että BDO Audiator Ab valitaan tarkastusyhteisöksi vuosille 
2021-2024 sisältäen option vuosille 2025 ja 2026.

Kunnanvaltuusto valitsi 16.8.2021 BDO Audiator Ab:n tar-
kastusyhteisöksi tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Asiakasmaksulain uudistuk-
sista 1.7.2021 lähtien

Jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun maksut määrätään 
asiakkaan tarpeiden; palvelutuntien lukumäärän, asiakkaan 
maksukyvyn ja perheen suuruuden mukaan. Asumiskustan-
nukset eivät sisälly maksuun. Kunta saa ottaa kohtuullisen 
maksun käytettävistä tukipalveluista.

Kuukausitulona otetaan huomioon asiakkaan ja asiakkaan 
puolison jatkuvat tai vuosittain toistuvat verolliset ansio- ja 
pääomatulot (bruttotulot) ja verovapaat tulot vähennettynä 
tulon hankkimiskuluilla. Metsätulo otetaan huomioon lasken-
nallisena tulona. Jos asiakkaan kuukausitulot vaihtelevat, kuu-
kausitulona otetaan huomioon 12 viimeisen kuukauden keski-
määräinen kuukausitulo.

Pitkäaikainen, ympärivuorokautisen hoivan palveluasuminen 
Asiakkaan kuukausimaksu määrätään asiakkaan (sekä mah-

dollisen puolison) kuukausinettotulojen mukaan. Maksu saa 
olla korkeintaan 85 % asiakkaan nettotuloista, joista ensiksi on 
tehty laissa mainitut vähennykset. Puolisoilta otettava maksu 
voi olla korkeintaan 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista.

Yleensä asiakkaalla on oltava 15 % tuloista käytettävissään 
henkilökohtaiseen käyttöön (puolisot 57,5 %). Tällä hetkellä 
tämä summa on vähintään 164 euroa kuukaudessa. Asiakkaan 
on saatava minimisumma henkilökohtaiseen käyttöönsä  vaik-

kakin maksu määrätään puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Pohjana olevat tulot ovat jatkuvia  ja vuosittain toistuvia tulo-

ja vähennettynä tulon hankkimiskuluilla sekä ennakonpidätyk-
sellä. Vuosittain toistuvia tuloja ovat esimerkiksi osinko- ja 
korkotulot. Tuloina otetaan huomioon myös verovapaat tulot 
sekä laskennalliset metsätulot. Tuloista voi tehdä mm. lääke-, 
edunvalvontapalkkio- ja asumiskustannusvähennyksen.

Esimerkki maksun vahvistamisesta. Henkilö ympärivuoro-
kautisessa, pitkäaikaisessa palveluasumisessa. Henkilöllä on 
1500 euron bruttotulot. 1500 euro/kk – asumiskulut 350 euro/
kk – lääkkeet 50 euro/kk = 1100 euro x 85 % = 935 euroa kuu-
kausimaksua. Tähän kuukausimaksuun sisältyy mm. ateriat.

Asiakasmaksun alentaminen tai alentaminen jälkikäteen
Päätös asiakasmaksun alentamisesta tai alentamisesta jälki-

käteen tehdään erillisen hakemuksen pohjalta, josta ilmenee 
tieto asiakkaan tai perheen kokonaistaloudellisesta tilanteesta.

Vanhushuollon henkilöstön 
muutokset

Kotipalvelujohtaja Sofia Sohlström on opintovapaalla 
17.9.2021 – 31.8.2022. Sijainen on Johanna Juthborg, puh. 
050 371 45 01.

Lärknäsin palveluasumisen yksikönjohtajan sijaisena on 
Ann-Louise Salahddin, puh. 050 578 70 10.

Uusi sosiaaliohjaaja
Lena-Maria Tuure valittiin kuntaan sosiaalityöntekijäksi. 

Hän oli aiemmin palkattuna sosiaaliohjaajaksi 50 %.
Perusturvalautakunta myönsi 10.8.2021 Lena-Maria Tuurelle 

vapautuksen sosiaaliohjaajan toimesta. Hanna Högback pal-
kattiin uudeksi sosiaaliohjaajaksi, 40 % kokoaikatyöstä, ajalle 
1.10.2021 – 28.2.2022 ja 50 % kokoaikatyöstä ajalle 1.3.2022 – 
31.8.2022.

Tehtävien muutokset
Linda Linvall on palkattuna 80,73 % kokoaikatyöstä (sairaan-

hoitaja 52,3 % ja lähihoitaja 28,43 %). Sairaanhoitajan tarve on 
jatkuva, ja perusturvalautakunta päätti 10.8.2021 muuttaa Lin-
da Linvallin toimi sairaanhoitajaksi 80,73 %, 1.9.2021 lähtien.

Annika Åstrand on palkattuna lähihoitajaksi 78,43 % ko-
koaikatyöstä ja hän on kirjallisesti ilmoittanut kiinnostuksen-
sa kokopäiväisestä työsuhteesta. Perusturvalautakunta päätti 
10.8.2021 muuttaa Annika Åstrandin työsuhteen kokoaikai-
seksi Korsnäsin sosiaalitoimen lähihoitajana 1.12.2021 alkaen. 
Åstrand  on sijoitettuna ensisijaisesti Lärknäsin palveluasumi-
seen.

Linda Aspö-Mattans on palkattu lähihoitajaksi 78,43 % ko-
koaikatyöstä  ja hän on kirjallisesti ilmoittanut kiinnostuks-
ensa kokopäiväisestä työsuhteesta.Perusturvalautakunta päätti 
10.8.2021 muuttaa Linda Aspö-Mattansin työsuhde kokoaika-
iseksi lähihoitajaksi Korsnäsin sosiaalitoimeen, 1.12.2021 läh-
tien. Aspö-Mattans on ensisijaisesesti sijoitettuna Lärknäsin 
palveluasumiseen.


