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Vi har ännu några veckor kvar på 2021, men just nu ser det 
ut att svänga till det bättre åtminstone när det gäller skatte-
inkomsterna. Det är ju ännu många samarbetsposter som 
klarnar via olika slutredovisningar som kommer in på det 
nya året, men om kostnaderna håller sig inom budgetera-
de anslag så borde utfallet av 2021 års budget bli bättre än 
budgeterat.

Enligt uppgifter från den beredande tjänstemannen på 
statskontoret som sköter om det behovsprövade statsunder-
stödet var det också på basen av de förhandsuppgifter som 
man fått från kommunförbundet som Korsnäs inte bevilja-
des tilläggsbidraget i december 2021. När man granskade de 
inkomna ansökningarna så hade Korsnäs betydligt bättre 
ekonomi än de som beviljades bidrag. Ovanstående är ett 
fritt citat från det utförliga svar som vi fick från statskonto-
ret.

2022 års budget är starkare än budgeten för år 2021, om än 
vi beräknar ett litet underskott även i slutet av 2022, minus 
376 690 euro. De egna kostnaderna håller en god nivå och 
förbättras även från i fjol, framförallt skatteintäkterna vågar 
vi tack vare beslutet om höjning av skatteprocenten budge-
tera lite högre.  Men vi har också många frågetecken som gör 
att det finns en del osäkerhet inbyggd i budgetförslaget 2022. 
Det blir det första året med det nya välfärdsområdet dit den 
gemensamma hälsovården för Malax och Korsnäs överförs. 
Vi har en grov uppskattning på kostnaderna för Korsnäs till 
välfärdsområdet, men det kommer att till många delar vara 
användningen under året 2022 som slutligen bestämmer vad 
kostnaderna blir.

Från och med 2023 kommer hela social- och hälsovår-
den att överföras till det statliga välfärdsområdet. Det be-
tyder igen betydliga omstruktureringar i den kommunala 
budgeten. Alla kostnader för social- och hälsovården samt 
specialsjukvården överförs till staten, men samtidigt dras en 
kalkylmässig post bort från kommunernas inkomstskatter 
liksom en del av statsandelarna.  En preliminär eliminering 
av posterna har gjorts för ekonomiplaneåren 2023 och 2024 

och enligt denna så ser Korsnäs ut att klara övergången 
rätt så hyggligt. Men utfallet är nu beräknat på 
basen av olika prognoser och det betyder att det 

Korsnäs kommuns budget 2022 
och ekonomiplan 2023-2024

Korsnäs kommunfullmäktige behandlade budget och 
ekonomiplan på årets sista möte 8.12.2021. Ifjol gjorde 
vi upp en budget till år 2021 som hade ett rejält minus-
tecken framför sig, underskottet i budget kunde till vissa 
delar förklaras med olika kostnader från Lärknäsbygget 
och tilläggsavskrivningar på Lärknäs. Samtidigt hade vi 
också haft en skatteutveckling som har gått ner mer än 
den har gått upp.  

verkliga utfallet kommer att visa sig först i efterhand.
Nyheter inom budgeten för 2022 är att vi budgeterar för 

en egen bildningschef istället för att betala för köptjänster 
till Malax kommun. Vi fortsätter också med Möjligheternas 
Korsnäs projektet under 2022 och bostadstomtkampanjen 
förlängdes av fullmäktige till att omfatta även budgetåret 
2022.

Budgetförslaget 2022
I budgetförslaget räknar vi med totala verksamhetsinkom-

ster om 3,6 (3,2) miljoner euro och med totala verksamhets-
utgifter om 18,0 (17,4) miljoner och ett nettoresultat från 
verksamheten om dryga 14,4 (14,2) miljoner. Jämför vi siff-
rorna med budgetsiffrorna för 2021, som finns inom paren-
tes så ser vi att inkomsterna ökar lite mer till nästa år än vad 
vi är vana med. En del av förklaringen till det här är förknip-
pad med ökade hyresinkomster, dels från Lärknäs som nu är 
i bruk och dels från Välfärdområdet.

Så då det gäller den normala verksamheten så har vi räk-
nat ca 3,54 % ökning på löneutgifterna, här räknar vi med 
de löneökningar som kollektivavtalen omfattar men även en 
viss omfördelning inom budgeten. Det totala antalet årsver-
ken i kommunens tjänst beräknas ändå minska från 137,7 
årsverken december 2021 till 135,89 årsverken i december 
2022. Kostnadsökningen kan till viss del förklaras med att 
kostnaderna för bildningschefen flyttas från köptjänster till 
lönekostnader.

Finansieringen
Skatteinkomsternas utveckling

€                   2018  2019 2020 BU 2021 BU 2022
Kommunalskatt 5 066 t€ 5 472 t€ 5 300 t€ 5 355 t€ 6 263 t€ 
Samfundsskatt  852 t€ 717 t€ 648 t€ 741 t€ 634 t€
Fastighetsskatt 730 t€ 728 t€ 658 t€ 822 t€ 755 t€
Totalt                  6 638 t€ 6 917 t€ 6 606 t€ 6 918 t€ 7 652 t€

Som ni ser ur siffrorna så har vi haft lite rytmstörningar i 
systemet för skatteredovisningarna till kommunerna. Det vi-
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2022 (+ 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.

sar sig i en mindre skatteinkomst i bokslutet 2018 och 2020. 
Inför budgeten för i år, 2021, räknade vi med en liten ökning, 
men som jag tidigare skrev så kommer utfallet för i år att bli 
betydligt bättre än budgeterat. Därför vågar vi även för 2022 
att använda oss av kommunförbundets prognoser, justerade 
med de skatteförhöjningar som fullmäktige tog beslut om i 
november.

Statsandelarna beräknas hålla nuvarande nivå eller lite un-
der. Den nuvarande regeringen har stött upp kommunerna 
väl under den rådande pandemin. Det har visat sig i en god 
utveckling av statsandelarna samt en ersättning till kommu-
nerna för uppkomna kostnader för bekämpning av pande-
min. 

Investeringarna
Den största investeringen 2022 är den planerade bygg-

starten på att bygga om KKC matsaldelen (den vita bygg-
naden närmast Strandvägen) till ny Kommungård. Plane-
ringen är klar och vid årsskiftet ska offerter begäras in. Till 
nya Kommungården har medtagits 1,53 miljoner euro i in-
vesteringsbudgeten och för åren 2024 och 2025 finns totalt 
1,2 miljoner för att bygga någonting nytt på den nuvarande 
kommungårdstomten. 

Lärknäs projektet borde bli klart till sommaren i sin helhet 
och för den del som återstår på 2022 har beräknats 1 miljon 
euro i utgifter samt slutraten från ARA om 0,704 miljoner 
euro i inkomster. Med dessa satsningar på Lärknäs byggna-
den så ska vi stå väl förberedda inför den kommande över-
gången till statligt välfärdsområde 2023, jag hoppas att vårt 
Lärknäs kan bli en stjärna i det nya välfärdsområdets servi-
ceutbud. 

Under 2021 har vi haft en brist på hyresbostäder i kom-
munen och en kö till hyresbostäder i Korsnäs centrum samt 
i Molpe. I investeringsbudgeten för år 2022 finns medtaget 
300.000 euro för aktieinköp. Beloppet i sig är inte stort men 
med det kan vi förhoppningsvis starta upp två nya fastig-
hetsbolag som kunde bygga radhus för hyresbostäder både 
i Korsnäs kyrkby samt i Molpe. Bolagen skulle sedan uppta 
lån för byggnadsprojekten med kommunal borgen.

Totalt har vi en investeringsbudget till 2022 om 3,045 mil-
joner euro i utgifter och 0,704 miljoner euro i beräknade 
inkomster, som ger en nettoinvestering om 2,342 miljoner 
euro. Investeringarna är fortsättningsvis betydligt högre än 
kommunens avskrivningar och på sikt borde nivån sjunka.

Skuldsättningen
Eftersom kommunen planerar att investera mer än vad 

avskrivningarna ger utrymme för så behövs en tilläggsfinan-
siering i form av lån. För 2022 planeras en upptagning av 
nya kortfristiga krediter om 1 000 000 euro, medan man be-
räknas amortera 1 178 000 euro. Samtidigt budgeteras med 
ökning av de långfristiga krediterna med 3 500 000 euro. Det 
betyder att kommunens skuldsättning kommer att uppgå, 
inklusive interna lån, till 8 615 000 euro och det betyder en 
skuldsättning om ca. 4 162 euro per invånare.  

Målsättningen för Korsnäs kommun är att vi ska vara en 
trygg och familjevänlig kommun med en välmående befolk-
ning och ett ökat antal arbetsplatser. Vi kommer att se stora 
förändringar under de kommande åren då det gäller den ser-
vice som vi har varit vana att få från kommunen, när nu en 
stor del överförs till andra upprätthållare. Vår förhoppning 
är att vi kan bibehålla den goda servicenivån även framledes 
och att vi kan ha ett gott liv i Korsnäs.

Jag vill även rikta att stort tack till alla duktiga Korsnäs-
bor som så föredömligt sett till att vi under året som gått har 
kunnat uppvisa Österbottens högsta vaccineringsgrad och 
som på bästa möjliga vis hjälper oss att klara av pandemin. 
Ett stort tack även till kommunens personal för ett fortsatt 
gott arbete på alla håll och kanter i vår fina kommun!

Christina Båssar    
Kommundirektör
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n Tomtkampanjen  
fortsätter i 
Korsnäs år 2022

En tomtkampanj med egna-
hemstomter för 10 euro per 
stycke och radhustomter för 
1.000 euro stycke har pågått un-
der 2021. 

Tekniska nämnden har föreslagit 
att tomtkampanjen ska fortsätta 
även under år 2022. Kommunsty-
relsen och fullmäktige håller med. 
Fullmäktige beslutade 15.11.2021 
att tomtkampanjen fortsätter år 
2022 med samma villkor som år 
2021.

Kommunfullmäktige fastställ-
de avgifterna för avloppsvattnet 
vid sammanträdet 15.11.2021. 
Avloppsavgifterna är oförändra-
de. 

Tekniska nämnden hade föresla-
git att en utredning ska göras inom 
april månad 2022 över hur många 
fastigheter inom kommunens 
verksamhetsområde, som inte är 
anslutna. Kommunfullmäktige 
poängterade 8.12.2021 att det är 
viktigt att alla fastigheter inom 
fastställda verksamhetsområden 
ansluter sig till avloppsnätet så 
snabbt som möjligt.  

Fr.o.m. 1.6.2020 ingår en fastig-
hetsavloppspumpstation i anslut-
ningspriset för fastigheter som 
inte kan anslutas med självfalls-
ledningar. Vattentjänstverket an-
skaffar pumpstation och abonnen-

Avloppsvattenavgifter för år 2022
ten står för anslutningskostnaden, 
drift och underhåll av pumpstatio-
nen. Detta gäller fastigheter som 
finns inom fastställt verksamhets-
område för avlopp och på områ-
den där kommunalt avlopp har 
byggts.

För fastigheter som behöver an-
slutas genom borrning under väg 
ingår fr.o.m. 1.6.2020 borrningen 
i anslutningspriset. Vattentjänst-
verket ansöker om behövliga lov 
och anlitar entreprenör som utför 
borrningen. Övriga anslutnings-
kostnader står abonnenten för. 
Detta gäller fastigheter som inom 
fastställt verksamhetsområde för 
avlopp och på områden där kom-
munalt avlopp har byggts.

De momsbelagda anslutningsav-
gifterna är inte returnerbara.

Avloppsvattenavgifter
Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter 1,80 €/m3 +moms
Grundavgift (bostadshus, fritidsbostäder,  90 €/år +moms
skolor, åldringshem, inrättningar mm)
Grundavgift för följande lokal eller bostad  30 €/år/bostad +moms
Grundavgift för varje vård- eller patientplats 30 €/år/plats +moms

Mottagningsavgifterna för slam
Septikslam (bosättning)  25 €/m3 +moms
Slam/avloppsvatten från slutna system  5,10 €/m³ +moms
Slamavloppsvatten från slutna system från 
företag/produktionsinrättningar                                   5,10-21,50 €/m³ + moms 

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kon-
tors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes och liknande loka-
ler:
                                                  Exkl. moms        Inkl. 24% moms
För den första lokalen eller bostaden 
(max 250 m2 våningsyta)                     3600 €                4464 €
För följande lokal eller bostad 360 €/ lokal eller bostad 446,40 €  
 
För andra och följande klassrum     360 €/klassrum          446,40 €
För varje vård- eller patientplats      360 €/vård eller plats  446,40 €

Om fastighetens våningsyta överstiger 250 m² är stiger anslutningsav-
giften enligt en skild tabell. Vid tillbyggnader av ovannämnda fastigheter 
påförs tilläggskostnader enligt samma tabell. Om det i anslutning till 
fastigheten finns skild ekonomibyggnad, bastu, bilgarage påförs inga 
tilläggskostnader.

Översättnings- 
tjänster 2022

Korsnäs kommun är sedan år 
2015 en tvåspråkig kommun. Be-
hovet av översättningar till fin-
ska har skötts via köptjänster.

Kommunens huvudleveran-
tör av översättningstjänster för 
åren 2020-21 Sanapalvelu - Hans 
Frantz avslutar på egen begäran 
sina uppdrag åt Korsnäs kommun 
vid årsskiftet. 

Kommunens sekundära leve-
rantör Kielipalvelu Linguatum har 
erbjudit sig att fortsätta översätta 
mer material än tidigare åt kom-
munen. Den tidigare inlämnade 
offerten och optionen för år 2022 
gäller fortsättningsvis.

Kommunstyrelsen valde 
8.11.2021 Kielipalvelu Linguatum 
som huvudleverantör av översätt-
ningstjänster för år 2022.
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Övergå till den enkla  
och säkra e-fakturan!
En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas 
till din nätbank, i stället för en pappersfaktura som 
du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta 
emot och betala fakturor.
Vill du undvika behandlingsavgiften på 5,00 euro 
på våra pappersfakturor, så kan du övergå till att 
använda e-faktura.
Såhär gör du för att börja använda e-faktura:
1. Teckna ett avtal om e-fakturor i din nätbank
2. Välj Korsnäs kommun från listan över fakturaut-

ställare. Notera att det finns två olika avtal att 
välja emellan; ett för vatten- och avloppsfaktu-
rering och ett för övriga fakturor från Korsnäs 
kommun.

3. Sök upp senaste referensnummer och 
eget kundnummer på en faktura som 
du önskar registrera som e-faktura.                                                                                                             
Gällande vatten-/avloppsvattenfaktureringen 
behövs referensnummer och säljarens referens

4. Efter att vi från din bank tagit emot den full-
makt som du givit skickar vi i fortsättningen 
fakturorna direkt till din nätbank. Det enda 
du behöver göra är att granska fakturan och 
godkänna att betalningen dras från ditt konto. 
Alternativt kan du välja att fakturan ska betalas 
automatiskt, då dras betalningen automatiskt 
från ditt konto på förfallodagen.

Ekonomiavdelningen

Höjda skattesatser
Fullmäktige fastställde 15.11.2021 inkomstskat-

tesatsen för år 2022 till 22,00 %, en höjning med 
0,5 %-enheter från tidigare år.

Speciellt att tänka på i år är att när inkomstskatte-
satsen bestäms för år 2022, bestäms även inkomst-
skattesatsen för år 2023. Kommunerna i Finland kan 
inte ändra på inkomstskattesatserna hösten 2022 när 
nivån för år 2023 ska bestämmas. Inkomstskattesat-
sen för år 2023 bygger på skattesatsen för år 2022. 
Enligt de senaste beräkningarna kommer inkomst-
skattesatsen att minskas med 12,39 % -enheter. Hur 
stor den slutliga minskade procentandelen blir, fast-
ställs på våren 2022.

I Korsnäs kommun har inkomstskattesatsen åren 
2013-2021 varit:

2013   20,00 %
2014-18  21,00 %
2019-21  21,50 %

År 2021 var kommunernas genomsnittliga in-
komstskattesats 20,02 procent. Den genomsnittliga 
skattesatsen steg från 19,96 procent året innan. Den 
genomsnittliga skattesatsen i Österbotten var 21,12 
procent. Den högsta inkomstskattesatsen i landet var 
23,50 och den lägsta är 17,00. 

Fastighetsskatteprocentsatser
Kommunfullmäktige fastställde 8.12.2021 fastig-

hetsskatteprocentsatserna för år 2022:
• allmän fastighetsskatt 1,00 % (en höjning från 

0,95 %)
• byggnader för stadigvarande boende 0,55 % (en 

höjning från 0,50 %)
• övriga bostadsbyggnader 1,35 % (en höjning från 

1,30 %)
• allmännyttiga samfund 0 %
• kraftverksbyggnader och -konstruktioner 3,10 %

Vattenavgifter år 2022
Kommunfullmäktige fastställde vattenavgifter-

na för år 2022 vid sammanträdet 15.11.2021. Av-
gifterna hålls på sammanivå som senaste år.

En ny avgift på 60 euro för avstängningsbesök i 
samband med betalningsförseelse införs.

Abonnenten står för samtliga kostnader från an-
slutningspunkten. De första 20 metrarna från bygg-
naden är abonnentens ledning och underhålls av 
abonnenten. 

De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej re-
turnerbara.

Vattenavgifter år 2022 

 Exkl moms Inkl 24% moms
Vattenförbrukningsavgift 1,60 euro/m3 1,98 euro/m3
Grundavgift för huvudanslutning 72,00 euro/år 89,28 euro/år
Grundavgift för tilläggsanslutning 20,00 euro/år 24,80 euro/år
Mätarhyra(=< 5 €/m3) 10,00 euro/år 12,40 euro/år
Mätarhyra(>5 €/m3) 20,00 euro/år 24,80 euro/år
Anslutningsavgift, huvudanslutning 1.500 euro 1860 euro 
Anslutningsavgift, tilläggsanslutning 180 euro 223,20 euro
Ur- eller inkopplingsavgift 30,00 euro/ggr 37,20 euro/ggr
Vattenpost; dep.avgift för nyckel 50,00 euro -
Vattenpost; förbrukningsavgift 15,00 euro/år 18,60 euro
Byte av sönderfrusen vattenmätare 60,00 euro
Timdebitering manskap 30,00 euro/h 37,20 euro/h
  ej kommunens fastigheter 
Timdebitering vattenverksskötare 30,00 euro/h 37,20 euro/h
  Vid timdebitering tillkommer ev. resekostnader
Påminnelseavgift för utebliven avläsning 20 euro  24,80 euro
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Kommunförbundets skatte-
prognos inför år 2021 låg som 
underlag för kommunens budge-
terade skatter år 2021. Prognoser 
från både Finlands kommunför-
bund samt Skatteverket tyder på 
att budgeterad skattenivå kom-
mer att kunna uppnås. 

Den senaste skatteprognosen 
från september 2021 visar på 
ökade skatteintäkter på cirka 7,7 
miljoner euro jämfört med bud-
getens 6,9 miljoner euro. En bud-
getändring om 300.000 euro för 
ökning av skatter år 2021 göras i 
detta skede.

Statsandelarnas prognos för år 
2021 visar att statsandelarna kom-
mer att understiga budgeterad 
nivå. För tillfället visar prognosen 
en minskning om cirka 100.000 
euro.

Undervisningens prognos för 
statsandelar uppdateras ännu hös-
ten 2021. En budgetändring om 
minskade undervisningsstatsan-
delar beaktas i detta skede.

Sjukvårdskostnaderna har en 
ökande trend även detta år, en 

ökad kostnad på 200.000 euro be-
aktas som budgetändring.

Kommunens interna IT-sup-
port sköts tillfälligt med hjälp av 
köptjänster. En budgetändring för 
ökade köptjänster och minskade 
personalkostnader görs för 4 må-
nader. Budgetändringen för detta 
ändamål berör kostnadsställena 
IT samt skolor.

Fullmäktige beslutade därmed 
15.11.2021 att:

• budgeterade kommunalskat-
ter ökas 300.000 euro

• budgeterade samfundsskatter 
ökas med 100.000 euro,

• budgeterade fastghetsskatter 
minskas med -100.000 euro

• budgeterade statsandelar un-
dervisningen minskas med 
-100.000 euro

• budgeterade sjukvårdskost-
nader ökas med 200.000 e

• IT-supportens köptjänster 
omfördelas så att 15.000 euro 
överförs från löneanslag till 
köptjänster på IT o h skolor.

Budgetändringar 2021 Uppsägning  
av samarbetsavtal  
för primär-
hälsovården

Kommunfullmäktige beslu-
tade 15.11.2021 säga upp sam-
arbetsavtalet för primärhälso-
vården i Malax och Korsnäs per 
31.12.2021.

Kommunfullmäktige i Malax 
har den 8 oktober 2020 beslu-
tat överföra social- och primär-
hälsovården i sin helhet till Öst-
erbottens välfärdsområde från 
1.1.2022. Kommunfullmäktige i 
Korsnäs har beslutat att kvarhålla 
socialvården i egen regi tills den 
nya statliga vårdreformen träder i 
kraft 1.1.2023.

Samarbetsnämnden för Malax 
och Korsnäs har behandlat samar-
betsavtalet gällande primärhälso-
vården och föreslår att avtalet sägs 
upp per 31.12.2021. Välfärdsom-
rådet övertar verksamheten från 
och med 1.1.2022 och fortsätter 
att ge kommuninvånarna hälso-
vårdsservice i samma omfattning 
som hittills. 

Fullmäktige i Korsnäs sade 
15.11.2021 upp samarbetsavtalet 
om gemensamt skolkansli mel-
lan Malax och Korsnäs kommu-
ner per 31.12.2021. 

Malax och Korsnäs kommuner 
samarbetar inom bildningsväsen-
det kring MI, bildningskansliet, 
högstadiet i Petalax och gymnasiet 
i Petalax. 

Avtalet för MI är senast uppda-
terat 2015 och uppfyller kommu-
nallagen i dagsläget. Men eftersom 
Malax kommun även uppdaterat 
sin förvaltningsstadga så bör juste-
ringar i avtalen göras så att dessa 
motsvarar varandra.

Avtalet för gymnasiet i Petalax är 

senast uppdaterat 1999 och upp-
fyller kommunallagen i dagsläget. 
Men eftersom Malax kommun 
även uppdaterat sin förvaltnings-
stadga så bör justeringar i avta-
len göras så att dessa motsvarar 
varandra. Avtalet ändras gällande 
förvaltningskostnaderna som ska 
ingå i de kostnader som fördelas 
mellan kommunerna i fortsätt-
ningen.

Samarbetsavtalen har diskute-
rats under ett flertal möten med 
samarbetsnämnden för Malax och 
Korsnäs kommuner från början av 
år 2020. Samarbetsnämnden hade 
utarbetat nya uppdaterade förslag 
till samarbetsavtal 11.10.2021.

Uppdatering av samarbetsavtal
Fullmäktige i Korsnäs godkände 

de nya uppdaterade samarbetsav-
talen 15.11.2021.

Uppsägning av avtal om skolkansli
Korsnäs kommun har i höst 

inrättat en egen bildningschefs-
tjänst och kommer inte längre att 
behöva ett samarbetsavtal kring 
gemensamt skolkansli. Kommu-
nerna kommer från och med den 
1.1.2022 att ha egna skolkanslier. 
Till den delen som skolkansliet i 
Malax används för de gemensam-
ma verksamheterna MI, högstadiet 
och gymnasiet har det uppgjorts 
en modell för hur dessa kostnader 
fördelas ut till enheterna.
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Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen behandlade ansökning-

arna om höstens stipendier vid sammanträdet 
8.11.2021. 

Silverbergs stipendiefond
Kommunstyrelsen beviljade de 35 studerande, som 

uppfyller kraven, ett stipendium om 350 euro/stude-
rande för höstterminen 2021. Följande studerande 
erhöll stipendium: Backgren Anna, Blomqvist Han-
na, Bäckman Elias, Bäckman Rickard, CidiaAye Chit, 
Fors Rikard, Helenelund Hugo, Häggdahl Lund Emi-
ly, Häggdahl Malin, Häggdahl Richard, Häggdahl Si-
mon, Hägglund Sara, Mannfolk Ida, Matkoski Sam-
uel, Mattlar Josefine, Nguyen Anna, Nilsson Jonas, 
Nordmyr Anders, Norrdahl Alexander, Nystrand Ni-
coline, Oasis Charlitha, Oasis Phyophyo, Oasis Tani, 
Rosendahl Elin, Sandholm Simon, Sohlström Johan-
na, Stenbäck Tilde, Södergran Gabriel, Söderlund 
Elvira, Vägar Johanna, Westerholm Lucas, Westman 
Linda, Åkersten Amanda, Östling Jasmine och Öst-
man Johan.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av 

fullmäktige i Korsnäs år 2001. Sex studerande hade 
ansökt om stipendium ur stipendiefonden, men alla 
uppfyllde inte fondens krav. 

Kommunstyrelsen beviljade ett stipendium på 105 
euro för höstterminen till de fyra studerande, som 
uppfyllde kraven i fondstadgan: Backholm Moa 
(Svenska handelshögskolan), Häggdahl Lund Zacha-
rias (Svenska Handelshögskolan), Nyström Alexan-
der (Vasa universitet) och Sandholm Emma (Svenska 
Handelshögskolan).

Ny bildningschef i 
Korsnäs

Kommunfullmäktige i Korsnäs har inrättat en ny 
tjänst som bildningschef. Avtalet om gemensamt 
skolkansli upphör 31.12.2021 och rekryteringen av 
bildningschefen har pågått under hösten. 

Enligt förvaltningsstadgan lediganslår kommun-
styrelsen tjänsten, medan kommunfullmäktige utser 
tjänsteinnehavare. 

Tjänsten som bildningschef har varit lediganslagen 
under tiden 19.10-4.11.2021. Totalt åtta ansökningar 
till tjänsten inkom. Enligt intervjugruppens rekom-
mendation föreslog kommunstyrelsen 8.11.2021 att 
ped.mag. Silvia Ekman väljs till ny bildningschef 
med fil.mag. Johan Gulin som reserv. 

Silvia Ekman har meddelat att hon inte tar emot 
tjänsten och därför blir det Johan Gulin som väljs till 
bildningschef i Korsnäs kommun från 1.1.2022.

Handledare för rehabilitering
En befattning som handledare för rehabilitering 

har varit lediganslagen. Till befattningen inkom fyra 
ansökningar inom utsatt tid. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 23.11.2021 
att anställa Sofia Enbacka som handledare för reha-
biliteringen på heltid från 13.12.2021 tillsvidare. En 
prövotid om 6 månader tillämpas.

Köksbiträde med kockansvar
En befattning som köksbiträde med kockansvar 

(75% av heltid) har varit lediganslagen internt. Två 
ansökningar inkom inom utsatt tid.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 23.11.2021 
att anställa Priscilla Priscilla som köksbiträde med 
kockansvar (75% av heltid) från 1.1.2022 tillsvidare.

Köksbiträde 
En befattning som köksbiträde (50% av heltid) har 

varit lediganslagen internt. Två ansökningar inkom 
inom utsatt tid.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 23.11.2021 
att anställa Mu Bu som köksbiträde (50% av heltid) 
från 1.1.2022 tillsvidare.

Bildningsväsendet
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.         5300 euro 
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H           3000 euro
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1500 euro

Bidragen betalas ut mot faktura/anhållan 
om utbetalning.

Verksamhetsunderstöd  
för år 2022

Anslag avsett för verksamhetsunderstöd till för-
eningar och organisationer tas numera upp på oli-
ka kostnadsställen i kommunens budget. Tidigare 
godkände fullmäktige bidragen.

Kommunstyrelsen beslutade 8.11.2021 om följande 
fördelning av verksamhetsbidrag för år 2022. Ären-
det förs vidare till respektive nämnd som fördelar bi-
dragen i enlighet med godkänd budget 2022.

Allmän förvaltning
Korsnäs Företagare r.f.   1500 euro
Österbottens Fiskarförbund r.f.  1000 euro
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
Svenska Finlands Folkting     200 euro



8

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
In

f
o
r
m

a
t
io

n
 o

m
 v

in
d
k
r
a
f
t
s
p
a
r
k
e
n

 u
ta

n
f
ö
r
 K

o
r
s
n

ä
s Gigantisk vindkraftspark planeras i havet utanför Korsnäs

Havsplan 2030
och Österbottens
landskapsplan:
Området för 
havsvindkraft

Forststyrelsens
beslut
om att starta
projektet

Plan-
läggnings-
initiativ 
till Korsnäs 
kommun

Godkännande
av planläggnings-
initiativet

Grundandet av 
bolaget för 
projektet
Utnämning av 
VD: Pertti Tapio

Teknisk konsult 
för MKB och 
zonering vald:
AFRY Finland Oy 

Inledning av naturvärdesbedömningar:
• Fågelutredning
• Lekinventeringar

Projektutveckling, finansiella förhandlingar

Flyttning
av projektområdet

Längre bort från 
Kvarkens världsarvslista, 

naturreservat och 
fiskarnas lekområde

20212020 2021

Diskussions-
möten
i Korsnäs

Anbuds-
process 
för val av 
partner

2022 2023 2024

Forststyrelsen kvarstår 
som hyresvärd

Ansökan till 
statsrådet: 
Tillstånd för 
överlåtelse av 
statlig fastighets-
förmögenhet

Partneravtal
Övriga 
åtgärder i 
samband med
inleding av 
operationer

Naturvärdesbedömingar forstätter
Projektutveckling
Finansiella förhandlingar
Planering, teknisk design

Teknisk design
Vattentillstånd
Elnätanslutning
Långsiktigt energiköpsavtal (PPA)
Byggavtal

MKB

Byggkostnaderna för den planerade vindkrafts-
parken i havet utanför Korsnäs kan uppgå till 1,5 
– 2 miljarder euro, berättade Forststyrelsens repre-
sentanter vid ett infomöte i Korsnäs på torsdags-
kvällen den 2 december. Infomötet kunde ses via 
nätet och följdes av ungefär 200 hushåll.

- Havsvindkraftsparken kommer vara en av de 
största industriella investeringarna i Finland, sade 
Pertti Tapio, Forststyrelsens projektledare för havs-
vindparken i Korsnäs.

På plats för att berätta om vindkraftsparken fanns 
förutom Pertti Tarpio även projektutvecklingschef 
Ville Koskimäki, vindkraftschef Otto Swanljung och 
kommunikationschef Hanna Kaurala från Forststy-
relsen. Marcus Rantala fungerade som moderator.

Forststyrelsen har initierat projektet och är med i 
planläggnings- och tillståndsprocessen, men kom-
mer inte att delta i byggandet, elförsörjningen eller 
driften. Forststyrelsen komemr att fungera som hy-
resvärd och förvaltare av vattenområdet. 

- Vi kommer inte att sälja området, lovar Otto 
Swanljung.

- Forststyrelsen kommer att söka en kommersiell 
aktör som vill bygga och driva vindparken. Om ett 
år ska det vara klart vem det blir. Det kan bli ett in-
hemskt eller ett utländskt företag.

Orsaken till att Forststyrelsen gått inför att utveckla 
havsvindkraftspaker är att man försöker uppnå sta-
tens klimatmål för 2035 genom förnybara energipro-
jekt på statens mark- och vattenområden.

70-100 vindkraftverk
Vindkraftsparken kommer när den är klar att om-

fatta 70-100 vindkraftverk. Kraftverkens navhöjd blir 
160-180 meter och den totala höjden till vingspetsar-
na blir cirka 300 meter. Varje enskilt kraftverk kom-
mer att ha en kapacitet på 12-20 Megawatt. Totalt 
kommer vindkraftsparken producera närmare 5000 
gigawattimmar varje år. 

Vindkraftverken har placerats ut till havs och de 
närmaste tornen kommer att finnas 15 km ut till havs. 

Det planerade området finns inom Korsnäs kom-
muns område ända ut till Finland territorialgräns. 

Forststyrelsen har grundat ett aktiebolag, Korsvind 
Ab för ändamålet med Pertti Tapio som vd. Just nu 
pågår en rekrytering av en projektexpert, som ska 
jobba minst tre dagar i veckan. Ett lokalkontor kom-
mer att öppnas i Korsnäs när projektexperten börjat 
jobba, vilket ska ske i februari 2022. 

Miljoner i fastighetsskatt
Ekonomiskt kommer projektet om det förverkli-

gas i planerad omfattning att innebära stora skatte-
inkomster för Korsnäs kommun. Enligt lågt räknade 
kalkyler skulle varje vindkraftverk inbringa en fast-
ighetsskatt på minst 70.000 euro per år. Om det blir 
maximalt 100 kraftverk innebär det en årlig skatte-
intäkt på 7.000.000 euro i den kommunala skattekis-
tan, vilket är lika mycket som all kommunalskatt som 
Korsnäs idag får in av sina invånare. 

Ett dylikt jättelikt investeringsprojekt påverkar ju 
den lokala ekonomin på fler sätt än genom skatter. 
För att få projektets ekonomiska effekter lokalt, re-

Hanna Kaurala, Otto Swanljung, Ville Koskimäki 
och Pertti Tarpio från Forststyrelsen, moderator 
Marcus Rantala och kommundirektör Christina 
Båssar informerade om den planerade havsvind-
kraftsparken från en tillfällig tv-studio uppbyggd i 
Korsnäsgården.
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Planerat område för en havsbaserad vindkraftspark. Området 
inritat med rött är det område som nu gäller.

Gigantisk vindkraftspark planeras i havet utanför Korsnäs

Korsnäs havsbaserad vindkraftpark

2.12.2021 4

Från

2021

Diskussions-
möten
i Korsnäs

Anbuds-
process 
för val av 
partner

2022 2023 2024

Forststyrelsen kvarstår 
som hyresvärd

Ansökan till 
statsrådet: 
Tillstånd för 
överlåtelse av 
statlig fastighets-
förmögenhet

Partneravtal
Övriga 
åtgärder i 
samband med
inleding av 
operationer

Naturvärdesbedömingar forstätter
Projektutveckling
Finansiella förhandlingar
Planering, teknisk design

Teknisk design
Vattentillstånd
Elnätanslutning
Långsiktigt energiköpsavtal (PPA)
Byggavtal

MKB

2028 som tidigast

70 – 100 turbiner
I drift:
Cirka 5 000 gigawattimmar 
elenergi
Fastighetsskatt åt Korsnäs kommun

Forststyrelsen
som hyresvärd

Fossilfri elproduktion 

Underhåll och 
drift av Korsnäs 
havsbaserade 
vindkraftspark

Livcykel på ca 30 år

År 2060

Repowering
Återvinning av metaller

gionalt och nationellt under hela projekttiden har 
Forststyrelsen beställt en ekonomisk konsekvensana-
lys. Under byggtiden kommer det att behövas massor 
med entreprenörer och underentreprenörer av alla 
slag. En del kan finnas i närregionen medan andra 
kommer längre ifrån. Alla, som kommer längre ifrån 
och jobbar på projektet, ska ha mat och husrum.

Just nu pågår planeringsprocessen. Naturutred-
ningar ska genomföras med tanke på fågel- och fisk-
beståndet i området och övrig inverkan på områdets 
natur. Dessutom inleds planeringen av själva vind-
kraftsparken, var exakt kraftverken ska placeras, var 
ledningar och nödvändig infrastruktur ska byggas 
och var man ska ansluta ledningen till det nationella 
stamnätet. Det är många frågor som ska utredas och 
förhandlas med kommunen, markägarna och invå-
narna. 

Under infokvällen fanns det möjlighet för tittarna 
att ställa frågor och få svar. En del frågor kunde be-
svaras direkt. Andra frågor kunde inte besvaras ännu 
i detta skede. En del frågor hann man inte med. Det 
kommer att ordnas fler möten under projekttiden 
och kommunen kommer att ställning till och besluta 
om varje skede som berör kommunen under projekt-
tiden. 

Kommunstyrelsen i Korsnäs godkände att plan-
läggningsprocessen kunde inledas i november 2020. 
Nästa gång lokalpolitikerna tar ställning till vind-
kraftsparken är när planutkastet är klart om drygt 
ett år. Ett färdig plan ska kunna godkännas av kom-
munfullmäktige år 2024. Därefter blir det dags för 
bygglovsansökningar och så småningom blir det 
byggstart. Byggtiden kommer att vara flera år och 
år 2028 beräknas vindkraftsparken vara klara att ta i 
bruk. År 2060 har vindkraftverken levt ut sin tid och 
ägaren ansvarar för att alla konstruktioner monteras 
ner och flyttas bort.

Text och foto: Kenth Nedergård

Aktuell info om vindkraftsprojektet, tv-bandningen 
och frågor och svar hittar man på adressen:  

https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverk-
samhet/vindkraft/korsnas-havsvindpark/nyhe-

ter-om-korsnasprojektet/
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Undantagslov 
för utvidgning av 
bostad

Kenneth Vestberg och Heidi 
Blomqvist anhåller om undan-
tagslov för att utvidga bostaden 
med 32 m² genom att glasa in och 
isolera terrassdelen mot väster. 

I och med utvidgningen över-
skrids byggrätten med 22 m² eller 
7 % av 300 m². Kravet på att 30 
% av dess väggyta skall vara öpp-
ningsbara uppnås inte då inglas-
ningen görs med vanliga fönster 
och dörrar. Undantagslov söks för 
att bättre kunna utnyttja utrym-
met under hela årets månader.

Området ingår i Strandbacka de-
taljplan och har beteckningen AO. 
Grannarna har inget att anmärka 
på ansökan.

Kommunstyrelsens beslutade att 
undantaget kan beviljas efter an-
slag. Beslutets giltighetstid är 2 år 
under vilken tid bygglov bör ansö-
kas av tillsynsnämnden. Beslutet 
skall delges NTM-centralen.

Motion angående 
en trottoar längs 
Kyrkobyvägen i 
Korsnäs

Mikael Nordmyr och Tommy 
Bäckman har motionerat om be-
hovet av en trottoar längs Kyrk-
byvägen i Korsnäs. 

”Med tanke på såväl barn och 
övriga som rör sig till fots längs 
Kyrkobyvägen motionerar under-
tecknade om att kommunen skall 
anlägga en trottoar längs vägen. 

Byns lågstadieskola och kyrkan 
är placerade utmed vägen och där-
för borde en trottoar åtminstone 
sträcka sig från Lillmaarsvägen 
till kyrkan. Det är skymd sikt på 
flertalet ställen, samt barn i olika 
åldrar på väg till och  från skolan 
i mörker och skymning. Trafiken 
skulle löpa säkrare med en trottoar.

Tidsmässigt skulle denna inves-
tering kunna placeras in i mitten/
slutet av femårsplanen 2022-2026 
eftersom vi nu just byggt Lärknäs 
och sedan kommer kommungår-
dens investering på tur.”

Pixnekliniken
Vård- och omsorgsnämnden 

föreslog 23.11.2021 att avtalet 
om skötandet av svenskspråkig 
missbrukarvård vid Pixneklini-
ken kan ändras till ett tidsbundet 
avtal som upphör 31.12.2021. 
Fullmäktige godkände avtals-
ändringen 8.12.2021.

Korsnäs kommun beslutade 
12.6.2017 att ingå samarbetsav-
tal med Malax kommun gällande 
Pixnekliniken. 

Malax kommun har meddelat 
att i och med att all social- och 
primärhälsovård överförs till sam-
kommunen för Österbottens väl-
färdsområde från 1.1.2022, kom-
mer även missbrukarvården att 
överföras. Pixnekliniken planeras 
fortsätta som en integrerad del av 
välfärdsområdets verksamhet från 
1.1.2022.

Malax kommun har bett alla av-
talsparter att godkänna att avtalet 
om skötandet av svenskspråkig 
missbrukarvård vid Pixnekliniken 

ändras så att det blir tidsbun-
det och upphör 31.12.2021.
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Hösten 2021 startades projektet 
Finlandsmodellen i Korsnäs kommun. 

Hobbyverksamhet har ordnats i 
lågstadieskolorna efter skoldagen.

Intresset har varit st ort och barnen har 
gått på många olika klubbar under 

hösten.
Klubbar som planeras till våren är bland 

annat ordkonst, jaktklubb, bollsport, 
hästklubb och rörelseskojj med mera!

STORT TACK till alla
ledare, skolor, taxi, barn och andra 

som gör detta möjligt!
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Landsbygdsförvaltningen
Från år 2022 blir Närpes stad ansvarskommun för landsbygdsförvaltningen. Ingen större förändring förutom 
att e-posten ändras: förnamn.efternamn@narpes.fi  och vår gemensamma e-post lantbruk@narpes.fi 
Våra kontaktuppgifter hittar du också på Närpes stads hemsida under rubriken arbete, näringsliv och turism  
Ring gärna före du kommer till lantbrukskansliet så jag är på plats. Tfn 0400-419517 /Christina

Personalen på landsbygdsförvaltningen i Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes önskar Er  
En god jul och ett gott nytt år!

På mötet 30.11.2021 utsåg nya 
bildningsnämnden Årets motio-
när 2021 i Korsnäs. Flera goda 
förslag framfördes vilket visar 
att många kommuninvånare mo-
tionerar flitigt. Nämnden enades 
kring valet av Kari Palomaa till 
Årets motionär. Han premieras 
av kommunen, Korsnäs Andels-
bank och Etelä-Pohjanmaan Ur-
heilu.

Jag träffar Kari i Molpe en kylig 
kväll i december då han är på väg 
på sin motionsrunda. Kari berät-
tar att han i december 2007 tog ett 
beslut att börja motionera för att 
höja sin kondition. Han hade dra-
gits med knäproblem och ville för-
söka gå ner i vikt. Träningen gav 
resultat saldot för i år 2700 löpki-

lometer.  Idag tränar Kari 4-7 ggr/
vecka. 

Ett tips för alla motionärer är 
att göra som Kari och hitta en trä-
ningskompis. Ibland springer han 
tillsammans med Thomas Ram-
stedt. Då avverkas 30 kms rundan 
mycket lättare. En genomsnittlig 
runda ligger på ca 15 km.

Ungefär 10 år efter att Kari bör-
jade motionera deltog han i ett 
maratonlopp i Seinäjoki. Loppet 
som löptes på tiden 2.52,27 gav 
mersmak. Målet idag är att löpa 
maraton på 2 timmar och 48 mi-
nuter.

Vi önskar Kari lycka till med 
satsningen !

Text och foto Roger Lindholm

Bildningsnämnden beslutade 30.11.2021 att 
följande personer ska erhålla stipendier för 
goda idrottsprestationer under året 2021. 

Casper Holm; FM guld P-14 år 800m, FM sil-
ver P-14 år 2000 m, SFIM guld P-15 år 800 m och 
2000 m

Joel Blomqvist, FM brons P-15 år diskus, SFIM 
guld P-15 år diskus och kula

Filip Fröding, FM 5:e plats  sprint (skidor) H-14 
år, FM 15:e Individuellt (skidor) H-14 år, SFIM 
7:e P-15 år 300 m

Thomas Ramstedt, FSSM skidor silver H-35 år 
(2020)

Text och foto Roger Lindholm

Årets motionär 2021

Stipendier för goda idrottsprestationer
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God Jul och Gott Nytt År alla! 
Julhälsningar från Buketten med bilder från vår julfest. 

Tack till alla som kommit ihåg oss under året. 
Boende och personal på Buketten. 
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Lärknäs-Annahemmet tackar för julgranarna som  Lärknäs-Annahemmet tackar för julgranarna som  
Malax-Korsnäs Cancerklubb skänkt.Malax-Korsnäs Cancerklubb skänkt.

Julstöket på hemmet har påbörjats till allas glädje, och vi är Julstöket på hemmet har påbörjats till allas glädje, och vi är 
förväntansfulla inför jul i vårt nya fina hus.förväntansfulla inför jul i vårt nya fina hus.

Fridfull jul tillönskas alla från boende och personal.Fridfull jul tillönskas alla från boende och personal.
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Via projektet Möjligheternas Korsnäs ansök-
te vi i slutet av förra året om projektbidrag från 
NTM-centralen för utveckling av rekreationsom-
råden. Under våren 2021 beviljades projektet Enter 
Korsnäs Min(d)e Center finansiering. 

Tack vare NTM-finansieringen har vi under som-
maren, hösten och också nu inpå vintern kunnat göra 
olika förbättringar vid gruvområdet och Waterloo. 
Dessutom införskaffades i somras en trampbåt och 
fyra flytvästar som det nästa år igen är fritt fram att 
använda vid Hinjärv träsk. 

Duktiga talkokrafter från olika föreningar har bi-
dragit till den positiva utvecklingen. Lokala företag 
har använts i så stor utsträckning som möjligt och 
projektet har dessutom haft stor nytta av arbets- och 
industricentralen i Molpe (Kårkulla), som bl.a. till-
verkat bänkar, bord, ett av utespelen och dessutom 
sågat materialet till intervalltrappan. Många av kom-
munens elever och dagisbarn och också andra kreati-
va personer har bidragit med totalt ca 80 fantasifulla 
figurer, som finns utplacerade längs Waterloo-leden.

Synliga resultat av rekreationsprojektet
Exempel på genomförda förbättringar inom pro-

jektet Enter Korsnäs Min(d)e Center.
Vid gruvområdet
• Gruvstigen, dvs förbindelseleden, mellan gruv-

leden och Waterloo-leden har öppnats upp och 
möjliggör numera fler alternativa rutter

Utveckling av rekreationsområden  
Enter Korsnäs Min(d)e Center

• 30 m lång linbana
• Skyltning i samband med gruvstigen och gruv-

leden
• Bord och bänkar 
• Stora utespel

Vid Waterloo-området
• Förbättrad vägskyltning 
• Förnyad grillplats vid Lisasgrynnan
• Figurer längs Waterloo-leden
• Intervalltrappa 
• DiscGolf-bana 

Vid Hinjärv träsk
• Trampbåt och flytvästar

Genom de olika aktiviteterna som nu blivit verk-
lighet kan vi se fram emot flera rekreationsmöjlighe-
ter. Vi hoppas att t.ex. trampbåten, intervalltrappan, 
DiscGolf-banan och gruvstigen kommer att vara i fli-
tig användning nästa år och att alla förbättringar ska 
locka till roliga och aktiva stunder!

Via projektet vill vi rikta ett stort TACK till alla in-
volverade, företagare och talkoarbetare som bidragit 
till den positiva och fina utvecklingen vi nu kan ta del 
av vid Waterloo-området, Korsnäs Gruvcenter och 
Hinjärv träsk. 

Text och foto: Camilla Moliis

Intervalltrappan vid Waterloo.                  Trampbåt vid Hinjärv träsk.                       Grillplats vid Lisasgrynnan.          
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#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS 

 

Vil l du jobba på distans 

men någon annanstans än hemma?

 

Under år 2022 planerar vi inom 

projektet Möjligheternas Korsnäs 

att skapa ett distanskontorsutrymme i 

Korsnäs kreativa center (KKC), 

med plats för några

distansarbetare/företagare.

 

Du som skulle kunna tänka dig 

att använda ett distansutrymme, 

berätta vad du tycker är viktigt för att 

det ska bli så ti l ltalande som möjligt!

 

Vänligen maila dina åsikter ti l l  

projektchef Camilla Moliis

camilla.moliis@korsnas.fi 

Du kan också gå in via bloggadressen

www.mojligheternaskorsnas.wordpress.com

och besvara några frågor anonymt. Dina

åsikter vil l  vi gärna ha senast 1.3.2022.

 

Til lsammans skapar vi ett 

kreativt distanskontorsutrymme! 

KORSNÄS 
KREATIVA HUB -

D ISTANSKONTORSUTRYMME
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Nu kan du välja att få 

push-notiser om följande:
 

driftstörningar
evenemang

lediga bostäder
lediga tjänster

nyheter

Du har väl laddat ner 
Korsnäs-appen?

Appen kan laddas ner via Google Play och App Store. 
Du hittar den också på https://app.korsnas.fi

#VISITKORSNÄS #THISISKORSNÄS 

SNART ÄR DET SOMMAR IGEN OCH DÅ HOPPAS VI

ÄN EN GÅNG KUNNA LOCKA MÅNGA TURISTER 

ATT BESÖKA VÅR FINA KOMMUN SOM HAR SÅ

MYCKET ATT ERBJUDA.

 

RIKTAR NI SOM 

FÖRETAGARE ELLER FÖRENING 

ER TILL TURISTER?

DÅ ÄR DETTA TILLFÄLLE JUST FÖR ER! 

 

 

12.1.2022

KL. 18.30-20.30

Korsnäsgården

(UF-lokalen)

 

 

På programmet: 

Kort om sommaren 2021

Kort om Korsnäs-appen

Diskussion om samarbetsmöjligheter 

sommaren 2022

 

 

Anmäl ditt deltagande til l

camilla.moliis@korsnas.fi senast 10.1.2022

 

 

DET FINNS ALLTID EN ORSAK ATT BESÖKA KORSNÄS!

NU PLANERAR V I  FÖR SOMMAREN 2022

#möjligheternaskorsnäs
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DKCO Advokatbyrås sakkunniga Nathalie 
Myrskog, Aki Aapio och Sofia Saarikko gav 
deltagarna en järndos av information om 
rekryterings- och anställningsfrågor vid eve-
nemanget som arrangerades av VASEK och 
Kust-Österbottens Företagare i november.

Aki Aapio listade arbetsgivarens checklista och på-
minde om att privata företag kan förhållandevis fritt 
sköta sin rekrytering:

– Det finns ingen skyldighet att utannonsera tjäns-
ten offentligt, rekryteringsprocessen kan avbrytas i 
vilket skede som helst och företaget är inte skyldigt 
att rekrytera någon till tjänsten. Dock skall diskri-
minerings- och jämställdhetslagen alltid beaktas i 
samtliga rekryteringsskeden.

Ställ den arbetssökande endast jobbrelaterade frågor
Företaget får endast ställa sådana krav, som har re-

levans för arbetets utförande, på den arbetssökan-
de. Till exempel kan språkkunskaper endast krävas 
av en godtagbar anledning. 

– Vid rekrytering behöver privata arbetsgivare inte 
välja den mest meriterade kandidaten, men urvalet 
får inte ske på diskriminerande grunder, påminde 
Sofia Saarikko.

De sakkunniga betonade att arbetsgivaren i en ar-
betsintervju endast får ställa frågor som är relevanta 
för arbetets utförande. Att fråga efter motivation, 
erfarenhet eller färdigheter är ok, att fråga efter ci-
vilstånd, familjesituation, hälsoinformation eller po-
litisk övertygelse är inte det.

– Ställ en öppen fråga ”berätta lite om dig själv” 
så att den sökande själv kan bestämma vad hen be-
rättar om sådant som inte har med arbetet och dess 
genomförande att göra. Det lönar sig att undvika 
gråzonsfrågor som lätt kan ge den sökande en dålig 
bild av företaget och förstöra ditt rykte. I den situa-
tion av arbetskraftsbrist som vi är i nu har ingen råd 
med det, påminde Aki Aapio.

Rekryterings- och anställningsfrågor Rekryterings- och anställningsfrågor 
bör hanteras sakligt och öppetbör hanteras sakligt och öppet

Prövotiden bör kunna utnyttjas på rätt sätt
Prövotiden och dess längd ska alltid överenskom-

mas i arbetsavtalet. Den får inte överstiga sex må-
nader, vid visstidsanställning högst hälften av an-
ställningsförhållandets längd och då också högst sex 
månader. 

– Prövotiden utnyttjas sällan på rätt sätt. När pröv-
otiden som antecknats i anställningsavtalet löpt ut, 
har arbetsgivaren inte längre någon möjlighet att 
åberopa den. För att effektivt kunna utnyttja pröv-
otiden är det nödvändigt att sätta upp klara mål-
sättningar för arbetstagaren, utvärdera dennes pre-
station och också be kollegor att utvärdera arbetet. 
Det är en bra idé att diskutera med arbetstagaren 
så att hen har möjlighet att försöka förbättra sin in-
sats. Och allt detta i god tid före prövotidens utgång, 
så att en eventuell uppsägning av arbetsavtalet inte 
kommer som en överraskning för den anställda, lis-
tade Nathalie Myrskog.

Läs mera på www.vasek.fi och boka tid  
till avgiftsfri företagsrådgivning

önskar alla företagare och andra samarbetspartners

god jul!
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Korsnäs Företagare hade haft 
utmanande tider med olika coro-
na begränsningar precis som alla 
andra organisationer och före-
tag. 

Trots det har vi glädjen att fått 
vara med på utnämningar av väl-
digt duktiga företag i kommunen. 

• Dermoshop valdes till årets 
företag i hela Finland

• West Coast Rib Charter val-
des till årets unga företagare 
2020

• Årets företag 2020 i kom-
munen blev F:ma Meris 
Teamwork

Inför nästa år ska vi återuppta 
lunchträffarna om det bara är möj-
ligt att ordna, göra fler poddav-
snitt om företagen i kommunen 
och förstås utse följande årets fö-
retagare. 

Korsnäs Företagare rf styrel-
se 2021-2022 är: Göran Östberg, 
ordförande, Thomas Ramstedt, 
viceordförande, Kenneth Vest-
berg, kassör, Agneta Vesterback, 
sekreterare, ny ledamot är Stina 
Österbro och Katarina Wester-
lund, Carina Lagerström, Mirza 
Hodzic, Johan Svartgrund. Kom-

munens representant i styrelsen är 
Sven-Erik Bernas.

Har Ni tips eller ideér kring för-
eningens verksamhet och aktivite-
ter så ta gärna kontakt med någon 
av oss.

Föreningens facebook sida är vår 
viktigaste informationskanal i det-
ta skede så följ gärna med vad som 
händer.

Styrelsen

Utmanande tider för Korsnäs företagare

Höstmötet 9.11.2021 lockade över 
30 deltagare. Korsnäs Företagare rf  
bjöd på mat och kaffe.VD Leif  Hyöty 
berättade om Profiweld och visade 
runt i fabriken som avslutning.  
Elli Flen och Lars Losvik inspirerade 
företagarna i Korsnäs vid Profiweld. 

Årets företag i Korsnäs f:ma Meri´s Teamwork där Saudina Bilajac tog emot priset och årets unga företa-
gare West Coast Rib Charter med Joakim Nygård och Maria Stenbacka.
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Anna-Stina vinnare i dressyr-cup
Anna-Stina Öling och 

Axells Picasso har tillsam-
mans tagit hem vinsten i 
Österbottens Horse-Ess 
pikkucup i dressyr bland 
deltagare från hela Öster-
botten. De samlade ihop to-
talt 27 poäng under de fyra 
olika deltävlingarna ute i 
regionen. 

Västkustryttarna uppvak-
tade Anna-Stina med ett 

stipendium och blommor på höstmötet.

Premieringar
Västkustryttarna premierar årligen några av fören-

ingens medlemmar. Detta år delades priset för Goda 
Framsteg under året ut till Linnéa Andtsjö, detta pris 
delas ut till en person som har visat kämparglöd och 
framgång under året. Till Årets Kämpe valdes Piritta 
Hultholm som har kämpat sig tillbaka ut på tävlings-
banorna efter hästen Pollys sjukdom. Melissa Forsén 
fick priset Rejäl Ryttare, avsikten med detta pris är att 
betona vikten av ett gott uppträdande och respekt för 
hästen och medmänniskorna. Jenny Långström blev 
utsedd till Årets Funktionär.

Västkustryttarna r.f. 
informerar

Piritta Hultholm, Linnéa Andtsjö, Anna-Stina Öling 
och Jenny Långström uppvaktades med tårta på 
höstmötet den 17 november.

Juniordag i stallet
Den 20 november ordnades en juniordag i stallet. 

Deltagarna fick sköta om hästarna och rida. Dessut-
om ordnades julfotografering, juniorerna fick ta per-
sonliga julfoton tillsammans med favorithästen som 
skickats åt dem via e-mail efteråt. Samtidigt togs årets 
julhälsning. 

Text: Marina Holtlund
Foton: Marina Holtlund och Christina Båssar
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Julmarknad, pyssel  
och pepparkaksbak
Prästgårdsmuseet sålde dörrkran-
sar, kakor och lotter på julmark-
naden. Det var rätt mycket folk 
på marknaden i år. Inne i museet 
var det julpyssel och pepparkaks-
bak. Förskollärare Else Lundwall 
hade hand om barnens julpyssel i 
salongen. Benita Bernas och Kris-
tina Ravals skötte tillsammans med 
barnen pepparkaksbaket i köket. 

Renoveringar 2021-2022
Malax-Korsnäs medborgarinstitut 
ordnade en kurs under höstermi-
nen i hur man timrar en lada och  
lägger ett vasstak. Alla intresse-
rade korsnäsbor hade möjlighet 
att delta i kursen. Vi har haft den 
gamla ladan på museiområdet som 
övningsobjekt. Då en del stockar 
var i dåligt skick så plockades hela 
ladan ner och byggdes upp igen. 

Man bytte ut några stockvarv. Nu 
står rian i tur att få nytt tak, men 
också på den måste några stockvarv 
bytas ut. Det gamla värmesystemet 
i museet har krånglat en längre tid 
och nästa år ska det förhoppnings-
vis kunna bytas ut till bergsvärme 
om föreningen får tillräckliga bidrag. 
Föreningen har ansökt om bidrag 
från Svenska kulturfonden. Korsnäs 
församling har ansökt om bidrag från 
Kyrkans centralfond för ändamålet. 

Nytt samverkansprojekt på 
gång – Genius loci
Ett samverkansprojekt med präst-
gårdsföreningarna Chydenius präst-
gård i Karleby, Torgare i Kronoby, 
Rosenlunds prästgård i Jakobstad 
och Korsnäs prästgårdsmuseum 
håller på att utformas. Målet med 
projektet är att länka ihop fyra präst-
gårdsmuseer och göra en gemen-
sam webbportal för en samordnad 
marknadsföring samt inlänkning 
till webbplatsen Genius loci.  Detta 
bland annat med tanke på den pil-
grimsled som Kronoby folkhögskola 
nu planerar. Dessutom kan vi bolla 
idéer med varandra och sparra var-
andra i arbetet för att bevara präst-
gårdskulturarvet med beaktande av 
att alla fyra museer ändå bevarar sin 
egenart. En ansökan om projektbi-
drag har inlämnas till Svenska kultur-
fonden. Projektplanen har uppgjorts 
av kyrkoherde Per Stenberg. 

Välkommen som medlem
Du är välkommen med som medlem 
för att stöda föreningens arbete med 
att bevara museiområdet och dess 
värdefulla kulturshistoriska byggna-
der. Du kan läsa mer om föreningens 
kulturarbete på vår hemsida www.
prastgardsmuseet.hembygd.fi
En medlemsförmån är att du får den 
intressanta tidningen HEMBYGDEN 
som ges ut av Finlands svenska hem-
bygdsförbund. Du blir medlem genom 
att  betala medlemsavgiften direkt till 
föreningens konto i Korsnäs Andels-
bank FI65 5552 2550 0073 37. Med-
lemsavgiften för år 2021 är 10 euro. 

Alla korsnäsbor, medlemmar, talko-
arbetare, Svenska kulturfonden och 
övriga fonder, Korsnäs Samfällig-
heter, Korsnäs kommun och bibliotek, 
Korsnäs hembygdsfond, Korsnäs för-
samling, Museiverket, Österbottens 
museum, och donatorer tillönskas
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Föreningen Prästgårdsmuseet i 
Korsnäs r.f.

Prästgårdsmuseet informerarPrästgårdsmuseet informerar
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IF FYREN INFORMERAR

Årets klubbmästare
IF Fyren har delat pris till årets klubbmästare Conny Karlsson.
Vid föreningens höstmöte tilldelades Conny ett silverfat och 
blommor för mångårigt arbete i föreningen. Han är för tillfället 
ordförande för skidsektionen och medlem i friidrottssektionen.
Conny har alltid varit en flitig motionär och speciellt nu som 
talkoarbetare.
Vill man veta var Conny håller hus så kan man åka till Waterloo 
på grillkåts talko. Då skall man ta med hammare, måttband 
och pannlampa...
Grattis Conny !
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Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi

PrisutdelningPrisutdelning
Fredagen den 3.12 ordnade 4H prisutdelning för dem 

som lämnat in sina företagshäften och solrosresultat, 
tyvärr var dock flera förhindrade att komma. Vi starta-
de kvällen med fredagsmys med tortillas. Under året har 
barnen jobbat med varierande uppgifter, de flesta inom 
områdena djur, odling, natur och miljö. Glädjande nog 
har odling väckt större intresse än på länge, kanske tack 
vare odlarskolan som ordnades som virtuell undervisning 
under våren? Men även medlemmar som inte deltog i 
odlarskolan har flitigt skött om odlingar hemma.

Matheo Mannfolk utmärkte sig igen i år med den störs-
ta solrosen med 387 poäng (längd + omkrets på största 
blomman). På andra plats kom Linnéa Andtsjö med 302 
poäng, tätt följd av Elthon Höstman med 297 poäng. 
Matheo hade jobbat duktigt annars också (främst inom 
odling) och fick ihop ca 55 timmar. Även Samantha Nord-
myr hade jobbat väldigt duktigt och fått ihop 45 timmar, 
tätt följd av William Snickars som jobbat 42 timmar. Alla 
dessa har premierats för sina duktiga insatser, inklusive 
de andra som förtjänstfullt fått hederspriser för sina syss-
lor. De som inte hade möjlighet att delta under prisutdel-
ningen har fått (eller kommer att få) sina pris vid tillfälle 
så snart som möjligt.

Matheo Mannfolk är en flitig od-
lare. Förutom att han vann solros-
tävlingen för andra året i rad, del-
tog han i den virtuella odlarskolan 
under våren och har flitigt skött 
om plantorna i växthuset och 
även odlat i pallkragar. Skörden 
har varit riklig. Grattis Matheo till 
fina resultat!

Foto: Maria Mannfolk

Prisutdelningen i Korsnäs inleddes med att 4H bjöd på tor-
tillas. Många var tyvärr förhindrade att delta vid prisutdel-
ningen, men de som inte kunde närvara får eller har fått sina 
priser senare. På plats var från vänster: Samantha Nordmyr, 
Benjamin Juthnäs, William Snickars och Adrian Snickars.

HalloweenpizzaHalloweenpizza
Fredagen inför Halloween ordnade 

4H pizzabakning med halloween- 
tema. Barnen fick baka sina egna 
pizzor och dekorera dem med t.ex. 
spöken, spindlar, spindelnät osv. 
enligt eget önskemål. När pizzorna 
var klara avnjöt vi dem tillsammans och 
det som lämnade fick deltagarna ta med sig hem.

FarsdagstårtorFarsdagstårtor
Till farsdag gjorde 

barnen smörgåstår-
tor till sina pappor 
samt andra nära 
och kära. Totalt 10 
barn närvarade och 
assisterades av Fri-
da Överholm, Ca-
rola Örn och Petra 

Sundholm. Därtill gjordes några extra smörgåstårtor på 
beställning, dessa verkade smaka och uppskattas enligt 
responsen som kommit i efterhand.

JulverkstadJulverkstad
Inför lillajul ordnades julverk-

stad där barnen fick både pyss-
la och göra julgodis. Vi gjorde 
bl.a. dekorerade pepparkakor, 
fudge och polkabräck samt 
pysslade i decoupage, gjor-
de julgranar, tomtar jul-
granspynt, julkort mm. 

Därtill har hållits olika kokkurser under hösten och 
djurklubb i samtliga lågstadier i kommunen inom Fin-
landsmodellen. Pga. det stora intresset för djurklubben 
i samtliga byar, har skolorna delats in i tre grupper. Det 
betyder att djurklubben fortsätter en bra bit in på vår-
terminen. Målsättningen är att varje grupp ska få träffa 
något djur vid ett tillfälle i mån av möjlig- h e t 
och hittills är det Petras hund Peggi som 
besökt djurklubben. Eventuellt ordnas en 
separat utfärd senare under våren för att 
besöka fler djur, vi utreder möjligheter-
na. Djurklubben inom Finlandsmodel-
len är ett samarbete med Korsnäs kommun som finan-
sieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Tack alla som deltagit i vår verksamhet under året samt 
för hjälp, bidrag och samarbeten under 2021!

Text och foton: Petra Sundholm 

Info från Korsnäs 4HInfo från Korsnäs 4H
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GOD JUL FRÅN GOD JUL FRÅN 
KORSNÄS FFKORSNÄS FF
Korsnäs FF tackar ödmjukt alla som köpt lotter och 
julkalendrar av oss i höst, samt alla som betalat in 
medlemsavgift. Det har gått mycket bra och bety-
der jättemycket för oss.

Korsnäs FF har också fått en ny styrelsemedlem. 
På höstmötet valdes Jonathan Sten in som ordina-
rie styrelsemedlem. Stefan Eklund fortsätter som 
ordförande.  
Arbetet med att hitta en ny tränare för första 
laget fortsätter. Anni Svanfors valde att inte att 
fortsätta nästa år p.g.a. personliga orsaker.

Korsnäs FF önskar alla  
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!!

Börje Maars

LC KORSNÄS  informerarLC KORSNÄS  informerar
Hjärtstartare till BukettenHjärtstartare till Buketten

Korsnäs Lions har överlämnat en hjärtstartare till Buketten. Hjärt-
startaren finns inne i hallen vid Bukettens matsal.

Från vänster Bukettens representanter Johanna Juthborg, Marina 
Westerlund och Hong Nguyen samt från Korsnäs Lions Lars-Erik 
Nylund och Åke-Sören Nylund.

Stipendiater Stipendiater 
20212021
Korsnäs Lions beviljade ett stipen-
dium på 50 euro åt följande stu-
derande år 2021:
Back Simon, Backgren Anna, 
Fors Rikard, Granholm Alice, 
Helenelund Hugo, Häggdahl 
Emma, Häggdahl Lund Emily, 
Häggdahl Lund Zacharias, 
Lindeqvist Belinn, Lindholm 
Joel, Mannfolk Ida, Mattans 
Elias, Mattlar Janice, Mattlar 
Josefine, Nguyen Anna, Nordmyr 
Anders, Norrdahl Adam, Norrdahl 
Alexander, Nygran Dennis, 
Nygran Kasper, Nystrand Nicoline, 
Pantolin Rickard, Rosendahl 
Elin, Rosendahl Emil, Sandholm 
Emma, Sandholm Simon, Sebbas 
William, Sjödahl Tomi, Sohlström 
Johanna, Sten Axel, Sunden Patrik, 
Söderlund Elvira, Westerholm 
Lucas, Westerlund Lukas, 
Westman Linda, Wägar Johanna 
och Åkersten Amanda. 
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#möjligheternaskorsnäs

Korsnäs kommuns julkalender 2021

Missa inte 
Korsnäs kommuns julkalender

 

som pågår på kommunens
Facebook och Instagram

God Jul 

&

Gott Nytt År 2022!

Korsnäs 4H önskar medlemmar, sponsorer 
och andra samarbetspartners en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen för Korsnäs 4H
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Julmysteriet: 

Då gruvtrollet g(l)ömde julen…
 

Det var en gång… så börjar de flesta sagor, 
men de flesta sagor utspelar sig inte i Korsnäs 

och de flesta sagor är inte sanna…
 

Så börjar julmysteriet som kommer att utspela sig längs 
naturstigen vid museiområdet i Korsnäs. Julmysteriet riktar sig 

till alla åldrar men de allra yngsta kan nog behöva få lite 
hjälp med en del kluriga uppgifter.

 
Ta del av julmysteriet under tiden: 22.12.2021-9.1.2022. 

Kom ihåg att anteckna de bokstäver som uppgifterna 
i julmysteriet ger. Ta med papper och penna eller anteckna t.ex. i

mobiltelefonens anteckningsfunktion.
Om du vill få chansen att vinna ett fint pris, meddelar du din 

lösning på mysteriet till camilla.moliis@korsnas.fi 
eller fyller i blanketten här nere och lämnar den i kommungårdens

postlåda (Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs).
senast 10.1.2022.

 
En lycklig vinnare belönas med ett presentkort till 

Escape Room - Gruvkontoret.
 
 

 
Här har gruvtrollet gömt julen:__________________

Namn: ______________________________________
E-post: ___________________________

Telefon: ___________________
 

#möjligheternaskorsnäs
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Kulturkort - Kaikukortti
Goda nyheter, nu kan vi erbjuda Kulturkort 
också i Korsnäs!

Korsnäs kommuns kulturverksamhet och 
Korsnäs församling erbjuder Kaikukortti-kort, 
som ger gratis inträdesbiljetter till kultureve-
nemang. Kulturkortet delas ut inom ett natio-
nellt projekt som drivs av föreningen Kultur 
för alla, med Österbottens förbund som regi-
onal samordnare.
Du kan få ett Kaikukortti-kulturkort om
• du är klient hos en aktör inom social- och 

hälsovården som delar ut Kaikukortti, i 
Korsnäs är utdelare Korsnäs församlings 
diakoni.

• du dessutom har det svårt ekonomiskt 
och av den anledningen inte har möjlighet 
att betala för inträdesbiljetter eller kurs-
platser och

• du är minst 16 år.
Innehavaren av ett Kaikukortti kan dessutom 
avgiftsfritt skaffa inträdesbiljetter till sina 
barn eller barnbarn under 16 år, om de deltar 
i samma evenemang tillsammans (gäller inte 
kurser på medborgarinstitut).
Du som hör till målgruppen, fråga diakon 
Hanna Hofman eller bibliotekschef Carola 
Bäckström så berättar vi mera!
www.kaikukortti.fi, även på svenska.

Julens öppethållningstider i biblioteket
23.12 normal öppethållning kl 12-16
därefter stängt till måndag 27.12. kl 12-19
Normal öppethållning i mellandagarna för-
utom nyårsafton kl 12-15.
På det nya året har vi öppet som normalt, 
förutom Trettondagen 6.1, som är röd dag i 
almanackan.
Bokbussen kör i julveckan v. 51 måndag-tors-
dag och sedan uppehåll till 17.1 då den kör 
igen!

Utställningar
Hans Hästbackas utställning från Bergö skär-
gård fortsätter hela december.

Siv Ågren ställer ut målningar i januari 2022.

Barnens utställningsvägg 
Ulrika Lindholms elever har recenserat 
böcker under projektet Jippii jag läser! och 
gjort små häften om favoritboken.
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Bibliotekspersonalen tackar för 
året som gått och önskar alla 

God jul och ett Gott Nytt år 2022!

Utställning i november - decemberUtställning i november - december

Stenriket Stenriket 
Hans Hästbackas fotografierHans Hästbackas fotografier
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Biblioteksparlamentet Café Korsnäs
Korsnäs bibliotek har på basen av ansökan be-

viljats  RFV:s projektbidrag Specialunderstöd för 
utveckling av allmänna bibliotek som forum för 
dialog mellan medborgare och beslutsfattare.

I januari drar projektet i gång. Så här skriver Regi-
onförvaltningsverket om avsikten med understödet, 
som initierats av riksdagens talmanskonferens:

 ”Demokratin är en kritisk del av det finländska sam-
hället precis som biblioteken, som spelar en viktig roll 
i arbetet med att främja demokratin, både som främ-
jare av multilitteracitet och informationsproducenter 
samt som öppna och opartiska utrymmen för alla.

De understödda projekten syftar till att utveckla 
allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötes-
platser med låg tröskel genom att särskilt öka dialogen 
mellan medborgare och beslutsfattare.

Målet med understödet är att inverka på den sam-
hälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra 
medborgarnas möjligheter att påverka beslutsfattan-
det på lokal, regional, nationell och EU-nivå.”

Varför är det viktigt att granska demokratin?
Demokratin har varit en framgångshistoria, men 

med tiden har den enligt vissa indikatorer till och 

med hamnat i kris. I och med att samhället hela tiden 
blir mer komplext och svårare att förstå, upplevs ock-
så demokratin som mer begränsad och mindre be-
tydelsefull än tidigare. Demokrati förstås ofta snävt 
endast som valdemokrati, varvid det är lätt att fråga 
sig om röstningen förändrar den samhälleliga verk-
ligheten.

Utvecklingen har påskyndats av att samhället pola-
riserats i allt högre grad, upplevelser av utanförskap, 
den teknologiska brytningen och de förändringar 
som den medfört bland annat i diskussionskulturen 
samt den ökade misstron mot samhället och dess 
institutioner. Förtroendet stärks genom samhällsde-
batt, tillförlitlig information samt erfarenhet av att bli 
hörd. I detta stärkande av förtroendet spelar bibliote-
ken en nyckelroll.

Text från RFV:s sida www.avi.fi 
förkortad av Carola Bäckström

Hänt o tänt gänget önskar alla En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År !
fr vänster Jan-Ola Granholm, Kurt Rusk, Nadja Söderholm och Roger Lindholm

Manus och regi Kurt Rusk, Film och klipp Maria Mannfolk
Säsong 2 i  Hänt o tänt i advent sista avsnittet kommer lö 18.12 kl.18 

samt årets bloopers fre 24.12
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FÖRSAMLINGSNYTT

DIAKONIRUTAN
Så här års är jag knappast den enda som letar fram 
de välbekanta skivorna med julmusiken. En av mina 
favoritjulsånger innehåller texten: ”Så låt julen 
förkunna...att människor är människor med samma 
behov”! Jag tycker om sången för jag tänker att 
än en gång påminns vi om att ett år har gått, och 
mycket kan ha hänt under året och saker förändrats 
men trots allt är de grundläggande behoven de 
samma, oberoende av hur många nollor bankkontot 
visar. Jag vågar påstå att ingen tänker att: ”det här 
var ett bra år, nu är mitt vänskapsmått fullt, nästa år 
behöver jag inga vänner”.  Nej, alla behöver någon 
som bryr sig om en, som ringer om man är sjuk eller 
sitter i karantän.  En liten gärning kan betyda mer än 
man tror för någon annan, och visst är det givande 
att känna att man förgyllt någons dag?

Med de orden vill jag och hela personalen 
önska er alla en:

Fridfull Jul och Ett Välsignat Nytt År!

Basar
På självständighetsdagen ordnades den traditionella 
basaren i församlingshemmet, efter Lions 
kransnedläggning vid hjältegravarna. Tack vare 
hjälpsamma och givmilda krafter kunde detta 
ordnas. Inkomsterna blev över 600 € som går till våra 
avtalsmissionärer. Tack till alla inblandade!

Rörelseglädje
I samarbete med Folkhälsan i Korsnäs r.f. har vi ordnat 
en ny grupp i höst som vi kallat för Rörelseglädje. Nadja 
Söderholm har hållit i ett omtyckt och mångsidigt 
gymnastikpass, och alla deltagare har deltagit enligt 
egen förmåga. Vi har båda upplevt att gruppen har 
varit uppskattad och cirka sju personer har deltagit. Vi 
har avslutat träffarna med en kaffestund och en kort 
andakt. Vi strävar till att fortsätta träffarna efter jul!

Baltikumvännerna
Det första året med Baltikumvännernas verksamhet, 
som en del av diakonin i Korsnäs församling, går mot 
sitt slut. Det gångna året har varit lyckat. Vi kunde 
sända iväg en stor hjälpsändning till Litauen i oktober 
och inkomsterna från loppis är över 5000 €! Med de 
pengarna finansieras hjälpsändningen och en del av 
matkassarna till ca 30 mindre bemedlade hushåll 
som delas ut till jul. Jag känner mig tacksam för alla 
frivilliga som har ställt upp under året. Välkommen 
igen nästa år! Håll utkik efter tidpunkt när vi öppnar 
igen på Facebook och Kyrkpressen. 

Kvällssamling med Frank Isaksson 17.12 kl.18.00
Fredagen den 17.12, kl.18.00 när detta nummer av 
KorsnäsNytt kommer ut, har vi en kvällssamling i 
kyrkan med Frank Isaksson. Tema: ”Franks julvisor, 
och sånger från nya temamässan, Kom hem!”. 
Därtill blir det glögg och pepparkaka till förmån 
för missionen i kyrkan. Det finns även möjlighet 
att ta sig en titt på vår buss som vi gjort om till 
jullandskap och besökt skolorna med senaste vecka.  

På gång under julveckorna 

Obs! Matutdelning 23.12 kl.08.30-09.00
Alla samlingar ordnas i Korsnäs kyrka:
24.12 Julbön kl.14.00-14.45
25.12 Julotta kl.08.00-09.00
26.12 Kvällsgudstjänst med de vackraste julsångerna 
kl.18.00-19.00
1.1 Högmässa kl.18.00-19.00
2.1 Gudstjänst kl.14.00-15.00
Pastorskansliet är stängt mellan jul och nyår.

JULHJÄLPEN 
I KORSNÄS

Även i Korsnäs finns det människor som bara kan 
drömma om julmat, gemenskap och julklappar! 

Vill du bidra till att göra det mera verkligt?

Skänk en slant till julhjälpen! 
FI11 5552 2520 0061 12

Pengarna går till julmat och presentkort på 
kläder och julklappar och delas ut via Korsnäs 

församling, diakon Hanna Hofman.  Blir det 
pengar över delas de ut inför påsken 2022. 

Insamlingstillstånd beviljat av polisinrättningen i Öster-
botten: RA/2021/1576, i kraft till 31.12.21.  
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God Jul och Gott 
Nytt År!

 
 

Önska r  Eva ,  Ank i  och  Ann i ka

MALAX-KORSNÄS MI

Vårens kursprogram delas ut till alla hushåll torsdag 30.12.2021.

Anmälan till kurserna och föreläsningarna inleds tisdag 

4.1.2022 kl. 8.30.  

 

KKoommmmuunnkkaannsslliieett  hhåålllleerr  jjuullssttäännggtt  

2233..1122..22002211  
3311..1122..22002211  oocchh  77..11..22002222  

VViidd  aakkuuttaa  ssoocciiaallaa  äärreennddeenn  rriinngg      005500  44006644  883311  kkll..  1100..0000  --1122..0000  

VViidd  aakkuuttaa  tteekknniisskkaa  äärreennddeenn  rriinngg          005500  55550066  226677//    2233..1122..22002211  

                                                                                                                  005500  33886666  447722//  3311..1122..22002211  

                                                                                                                                    005500  33886655  774444//    0077..0011..22002222  
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Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en 
provtagning under våren 2022 vars syfte är att pro-
ducera information om miljöns tillstånd i områ-
det. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK 
vars syfte är att utreda miljö- och hälsorisker som 
de stängda och övergivna deponierna för utvin-
ningsavfall kan orsaka.

Efter att isen har smält på våren 2022, inleds en upp-
följning vid gruvområdet i Korsnäs vilket i praktiken 
betyder att det kommer att tas prover från marken och 
utvinningsavfallet, grund- och ytvattnet, fiskar samt sedi-
mentet. Provtagningen kommer att upprepas under hös-
ten 2022 och våren 2023. Prover kommer att analyseras 
omfattande och man mäter även strålning från prover.

I området finns företags- och rekreationsverksamhet, 
såsom en naturstig och områdets användning för turism- 
och rekreationsändamål har utvecklats starkt på sistone. 
Provtagningen påverkar inte användning av rekreations-
området eller annan verksamhet i området. Syftet är att ta 
ytvatten- och sedimentprover i gruvområdet från dikena 
som rinner ut i havet. Kommunen kommer att kontakta 
privata fastighetsägare under den pågående vintern och 
be om tillstånd för provtagningen.

Om miljöeffekter finns bara lite information
Den gamla blygruvan i Korsnäs har varit verksam 1961-

1962 samt 1964-1972. I området bröts och anrikades bly-
haltig malm, och förutom blyanrikningen producerade 
gruvan även anrikade lantanider. I samma produktion 
uppkom utvinningsavfall som har placerats nära den 
gamla anrikningsanläggningen. Deponierna för avfall, 
eller med andra ord bassängen för anrikningssand och 
lantanidhögen, är fortfarande synliga i området. Korsnäs 
kommun har ägt gruvområdet sedan 1978.

”Det finns bara lite information om gruvområdets 
miljöeffekter. NTM-centralen i Södra Österbotten har 
genomfört sediment- och ytvattenundersökningar i om-
rådet år 2016” berättar Henna-Mari Havana, sakkunnig 
i förorenade markområden vid Birkalands NTM-central.

NTM-centralen i Södra Österbotten har bedömt att me-
taller och andra grundämnen sprider sig från området till 
miljön. På grundval av mätningarna har inte upptäckts 
sådan strålning som skiljer sig märkbart från den naturli-

ga bakgrundsstrålningen, och tillfälliga besökare får inte 
skadliga stråldoser när de rör sig i området. NTM-cen-
tralen i Södra Österbotten har dock konstaterat att det 
behövs mer omfattande undersökningar för att utreda 
eventuella risker.

Strålningsvärden har mätts upp för examensarbetet år 
2020. Då observerades att proverna som tagits från gruv-
området och dess omgivning innehåller bl.a. halter av 
järn, mangan och uran.

Uppföljningen finansieras med statsmedel  
– samarbete mellan olika myndigheter

Deponin för utvinningsavfall i Korsnäs hör till den 
nationella förteckningen som omfattar de deponier för 
utvinningsavfall som kan orsaka allvarlig skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. NTM-cen-
tralen i Birkaland utreder KAJAK-objekt och deltar i de-
ras iståndsättning vid behov. Syftet med uppföljningen i 
Korsnäs är att producera mer information för en eventuell 
noggrannare utredning av miljö- och hälsorisker. 

Uppföljningen betalas av statsmedel och det har bildats 
en projektgrupp som består av Korsnäs kommun, Väst-
kustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbotten, 
Ramboll Finland Oy, som arbetar som konsult i projek-
tet, samt Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäker-
hetscentralen. 

Det förbereds en rapport om resultat från uppföljning-
en i slutet av 2023. Om rapporten kommer att begäras om 
utlåtande av NTM-centralen i Södra Österbotten som 
övervakar objektet samt av Strålsäkerhetscentralen. Om 
resultat informeras då de blir färdiga.

Läs mer på https://maaperakuntoon.fi/ 

Tilläggsinformation
Henna-Mari Havana, sakkunnig i förorenade markom-

råden, NTM-centralen i Birkaland, 050 3803 732, hen-
na-mari.havana@ely-keskus.fi

Christina Båssar, kommundirektör, Korsnäs kommun, 
046 9229 495, christina.bassar@korsnas.fi

Katariina Koikkalainen, projektchef, Ramboll Finland 
Oy, 040 1431 326, katariina.koikkalainen@ramboll.fi

Vid den gamla gruvan i Korsnäs inleds miljöövervakning på våren  
– prover kommer att även tas från dikesrenar på privata fastigheter
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Johanna Juthborg 
46 år, socionom och när-
vårdare som bor i Harrström.  
På fritiden umgås jag med 
familjen, hundarna och 
vännerna. Tycker om att röra 
mig i naturen med kameran i 
handen. Föreningsliv och 
politik engagerar också mig.  
Beskriv dig själv med tre ord: 
Medmänsklig, öppensinnad 
och jordnära. 
  
Varför ställer du upp i 
välfärdsområdesvalet? 
Jag brinner för alla 
människors välbefinnande 
och har under hela mitt vuxna 
liv arbetat för detta på ett 
eller annat sätt. 
Vilka är de största 
möjligheterna du ser inom 
välfärdsområdet? 
Gemensamma krafter, 
kunskaper och insikter kan ge 
möjlighet till nytänkande och 
hållbara lösningar.  
Vad är du mest orolig för 
inför välfärdsområdet? 
Min oro är att organisationen 
blir stel och med-
mänskligheten blir lidande.  
 
Hälsning till korsnäsborna! 
Gå och rösta 23.1.2022. Varje 
enskild röst är viktig! 

 
 

Som ett resultat av social- och hälsovårdsreformen 
kommer vi den 23 januari 2022 att gå till 
valurnorna för att rösta i ett alldeles nytt val, 
välfärdsområdesvalet.  

Det är en av de största reformerna i Finland sedan 
självständigheten. Vi får ett nytt system i Finland då 
hela social- och hälsovården samt räddnings-
väsendet flyttas till välfärdsområdena 1.1.2023.  

Hur dessa tjänster i framtiden kommer att se ut 
bestäms av ett fullmäktige, välfärdsområdes-
fullmäktige.  

I välfärdsområdesvalet, som hålls den 23 januari 
2022, väljs ett fullmäktige för välfärdsområdet. 
Fullmäktige har den högsta beslutanderätten i 
välfärdsområdet. Fullmäktige besluter bland annat 
om budgeten och hur tjänsterna ordnas. Det 
fullmäktige som väljs i januari 2022 kommer att ha 
en avgörande roll för välfärdsområdets framtid. I 
valet finns det alltså en historisk möjlighet att 
påverka vilka beslutsfattare som är med och 
bestämmer om hur reformen förverkligas på bästa 
möjliga sätt. 

Det är viktigt att SFP är starka så att vi kan se till att 
servicen finns nära dig, fungerar på ditt modersmål 
och är ändamålsenlig för alla. Vi har alla ett ansvar 
att se till att våra vänner, släktingar och grannar går 
och röstar - ett nytt val kan förstås kännas 
främmande, men i en demokrati är det viktigt att så 
många som möjligt går och röstar. 

 

 

 

 

Lars-Erik Nylund 
53 år, företagare som bor i 
Molpe. 
På fritiden intresserar 
brandkåren och förstavården 
samt båt- och villaliv.  
Beskriv dig själv med tre ord: 
Positiv, drivande, frimodig 
 
Varför ställer du upp i 
välfärdsområdesvalet? 
För att kunna påverka och 
värna om vår hälsa och 
säkerhet.  
Vilka är de största 
möjligheterna du ser inom 
välfärdsområdet? 
Att vi ska försöka få vård-
(boende)köerna förkortade 
både inom social- och 
hälsovården. 
Vad är du mest orolig för 
inför välfärdsområdet? 
Att det på sikt kommer att bli 
nedskärningar inom social- 
och hälsovården på 
landsbygden. 

Hälsning till korsnäsborna! 
Gå och rösta 23.1!  
Ingen självklarhet att Korsnäs 
är med i nya fullmäktige. Vi 
kämpar vidare. 

 

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET  
23 januari 2022! 
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Annonsen betald av Sfp i Korsnäs
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TORES TAXI
Vi avslutar vår taxirörelse 

den 30 december 2021.
Vi vill därför tacka alla våra 

kunder och önska alla en 
god jul och ett gott nytt år

Tore och Ulla Österbro

Lediga jobb

Ungdomsledare
Korsnäs kommun söker en person till uppgifter inom fritids-
sektorn under tiden 17.1.-31.12.2022 med möjlighet till för-
längning.
Personen som anställs har till uppgift att självständigt ordna ung-
doms- och fritidsverksamhet i Korsnäs kommun. Arbetstiden är ca 15 
h/vecka och kan variera, även kvällstid ingår.
Arbetsuppgifterna är att:
• Hantera ungdomsrådet och därtill hörande uppgifter
• Leda och ansvara för aktiviteter och utföra fältarbete i hela 

kommunen
• arrangera kontinuerlig Öppet hus-verksamhet för ungdom
Ungdomsledaren kallas till bildningsnämndens sammanträden.
Mer information ges av bibliotekschef Carola Bäckström,  
tel 06 3479140.

Ansökan lämnas till Bildningsnämnden i Korsnäs, Strandvägen 
4323, 66200 Korsnäs senast 10.1.2022. 

Korsnäs kommun
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Välkomna på uppköp!
Julblommor, presenter och mycket mer!

 Öppet i juletid  torsdag 23.12  kl. 9-19

    julafton 24.12 kl. 9-12

    juldagen och annandagen  självbetjäning

    nyårsafton kl. 9-15
    nyårsdagen  självbetjäning

Korsnäs Blomster och BegravningstjänstKorsnäs Blomster och Begravningstjänst
Kyrkobyvägen 59     Tel. 06-3641 410     050-5740 464

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 

     Korsnäs Kommun 
 
 

 

 
 

Bokföringsbyrå Molpe 
 AL Consulting 

050-5575178 

 

 
 

Jordbyggnad Dan-Erik Karlsson Kb 
66280  Taklax 

www.karlssons.fi 

Norrback Peter & Niklas 
Petalax 

Matpotatis året runt 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

OK Kate -  säkraste filttaket i Finland 
 

Westbergs 
Handelsträdgård 

 

 
 

Inderfjärdens Trädgård 
 

Korsnäs Blomster 
 

 
Taklax El Ab 

 

 
 
 

 

    Molpe 
Frys 

 

   Korsnäs 
   Apotek 

 

 
 
 

 

M. Aspbäck Kb  
GODSTRANSPORT 

0400-368051 

 

 

 
Bokföringsbyrå Junic 

Christina 
050 5910059 

 
Björkbloms Taxi o Buss bilar 

1+8,1+19,1+26  
ordnar även mindre gruppresor 

 

TAXI Kaj Holm 
Molpe 

050-5170123 

 
Team Åkersten Ab 
Janne 0500-563287 

Magnus 050-5463054 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

Växthus 
Olav Andtfolk 

                             
 

                                      Där var du finns. 
            Korsnäs 

  

Växthus 
Thomas Vestberg &  
Therese Smedback 

Ky L. Enberg Kb 
Korsnäs Bokföringsbyrå 

 
 

 
Nygrund Einar och Max 

 

 

 

  

Korsnäs församling 
kansliet öppet ti/to 9-12 

www.korsnasforsamling.fi  

  

 

Välkommen att besöka vår salong 
på Silverbergsvägen 23 i Korsnäs 

Öppet vardagar 9-21  
bokning tfn 045 226 8543 

 

 
Bergfolk Car Service 

          050-3218370 
          050-5700698 

  
 
 
www.hfbryggan.fi             041-4426771 

 

L
io

n
s
 j

u
l
h

ä
s
n

in
g
a
r



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

35

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset

LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
  

Korsnäs Glas-service 

 

 

 

 

Car-Ax 
 

 
Bäckman & Söner Ab 

 
Kolebackvägen 144,66210 Molpe 

050-5184085 
karl-erik.backman@netikka.fi 

 

 

Städservice 
Granqvist & Åkerblom 

 

 
VÄSTGOTT - Fisketillbehör 

Fredrik 
050-5524779 

Korsnäs Städ- och 
Byggtjänst Kb 

Molpe 
Transport  Westerlund Kennet 

 
transport.westerlund@gmail.com 

 
050-4310658 

          JORDGUBBAR 
Naturgödslade, inga 
bekämpningsmedel 

SYRÉN PETALAX 
0400-369224, 040-7428845 

 

 
          050-5910049 Helena 

www.inpampas.fi 

Jan-Ove Sandman 
Vedförsäljning 

Mirzas  
Jobbservice 

Storsveds Sopservice
 

 

K Vesterback 
Transport 

0400-767223 

Lyftdörrar 
Meris Teamwork 

 

 

0500-930780 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

   Kronstrands 
      Bilmåleri 

 
                                       
 

                                                          Molpe 

 
 

                       Bistro Korsnäs                                                                     Bistro Närpes 
                   044-2395306                                                                                       045-6918016 

 
  

Kents Elservice 
Tack till våra kunder! 

Pistol Jonas  
Maskinentreprenad 

050-4688556 

 
 
 
 

www.mrmotors.fi 
06-3641102 

 
 

Leg. Massör 
Carina Kronholm 

050-3381036 
 
 
 
 
 
 

Närpes Golv  
0400-955317 

www.narpesgolv.fi 

Kust-Österbottens samkommun  
för social- och primärhälsovård 
önskar God Jul och Gott Nytt År 

 
Reserverad 

 

 
 

Firma K. Rusk 

God Jul och Gott Nytt År 
tillönskar jag er. 

 
 

Anders Norrback 
Riksdagsledamot  

 

Sandras Salong 
                           Västerbackvägen 31 
                                     Korsnäs 
                                050-4630830 

 
 

 

 
 

Crosstable 
Rainer Bystedt 

önskar alla korsnäsbor 
en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 
 



LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

God Jul önskar 
Lis-Britt och Sture 

Lars-Erik och Susanne 

 

 

Korsnäs Lionsklubb Julinfo  
 
Inför julen har lionsklubben som vanligt sålt julkort med Korsnäsmotiv samt hedrat de 
stupades minne på självständighetsdagen. 

Många äldre i kommunen har också fått besök och fått en julgåva och en julhälsning. 

Från lionsklubbens sida så önskar vi er allt gott inför jul och inför  

nästa år och tackar för att ni som vanligt välvilligt hjälpt oss i vår verksamhet. 

LC Korsnäs/Lis-Britt 

 

God Jul och Gott Nytt År 2022 
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Meillä on vielä muutama viikko jäljellä vuotta 2021, 
mutta juuri nyt näyttää tapahtuvan käänne parempaan 
ainakin verotuottojen suhteen. Uuden vuoden alkupuol-
ella tulee vielä monta yhteistyöhön liittyvää erää, jotka 
käyvät ilmi lopputilityksistä,  mutta jos kulut pysyvät 
budjetoitujen määrärahojen puitteissa, niin vuoden 2021 
talousarvion lopputulos pitäisi olla budjetoitua parempi.

Valtiokonttorin tarveharkintaista valtion tukea valmis-
televalta virkamieheltä saadun tiedon mukaan nämä Kun-
taliitolta saadut ennakkotiedot olivat myös pohjana sille, 
että Korsnäsille ei myönnetty lisäavustusta joulukuussa 
2021. Saapuneita hakemuksia tarkasteltaessa ilmeni, että 
Korsnäsin talous oli huomattavasti parempi kuin niillä, 
joille avustus myönnettiin. Edellä oleva on vapaa lainaus 
siitä perusteellisesta vastauksesta, jonka saimme Valtio-
konttorilta.

Vuoden 2022 talousarvio on vuoden 2021 talousarvi-
ota vahvempi, vaikkakin arvioimme  myös vuoden 2022 
lopulla tulevan hieman alijäämää, miinus 376.690 euroa. 
Omien kulujen taso pysyy hyvänä ja paranee viime vuo-
desta, ennen kaikkea  verotuotot uskallamme budjetoida 
hieman korkeammiksi veroprosentin korotuspäätöksen 
ansiosta. Mutta meillä on myös monta kysymysmerkkiä, 
joiden vuoksi vuoden 2022 talousarvioesitykseen sisältyy 
jonkin verran epävarmuutta. Kyseessä on ensimmäinen 
vuosi uudella hyvinvointialueella, jonne Maalahden ja 
Korsnäsin yhteinen terveydenhuolto siirretään. Meillä on 

karkea arvio Korsnäsin kustannuksista hyvinvointi-
alueelle, mutta  paljolti kustannukset määrittyvät 

vuoden 2022 aikana tapahtuvan käytön pohjalta.

Vuoden 2023 alusta koko sosiaali- ja terveydenhuolto 
siirretään valtion hyvinvointialueeseen. Se merkitsee taas 
huomattavia uudelleenjärjestelyjä kuntatalousarvioon. 
Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaan-
hoidon kustannukset siirretään valtiolle, mutta samalla 
vedetään pois laskennallinen erä kuntien tuloveroista, 
samaten kuin osa valtionosuuksia. Taloussuunnitelmavu-
osilta 2023 ja 2024 tehtiin alustava rahamäärien karsinta ja 
sen mukaan Korsnäs näyttää selviävän siirtymisestä mel-
ko kohtuullisesti. Mutta tulos on nyt laskettu ennusteiden 
pohjalta, mikä tarkoittaa, että todellinen tulos näkyy vasta 
jälkikäteen.

Uutta vuoden 2022 talousarviossa on, että budjetoim-
me määrärahaa omaa sivistyspäällikköä varten sen sija-
an, että maksamme ostopalveluista Maalahden kunnalle. 
Jatkamme myös Mahdollisuuksien Korsnäs  -hanketta 
vuonna 2022 ja valtuusto jatkoi asuntotonttikampanjaa 
myös talousarviovuodelle 2022.

Talousarvioesitys 2022
Talousarvioesityksessä laskemme toiminnan koko-

naistuotoiksi 3,6 (3,2) miljoonaa euroa ja toiminnan koko-
naiskuluiksi 18,0 (17,4) miljoonaa ja toiminnan nettotu-
lokseksi runsaat 14,4 (14,2) miljoonaa. Kun vertaamme 
suluissa oleviin vuoden 2021 talousarviolukuihin, huo-
maamme, että ensi vuoden tulot kasvavat hieman totuttua 
enemmän. Osa tästä selittyy lisääntyneillä vuokratuloilla, 
jotka tulevat osittain nyt käytössä olevalta Lärknäsiltä,  ja 
osittain hyvinvointialueelta.

Mitä normaaliin toimintaan tulee, niin  palkkakustan-

Korsnäsin kunnan talous- 
arvio 2022 ja taloussuun-
nitelma 2023-2024

Korsnäsin kunnanvaltuusto käsitteli talou-
sarvion ja taloussuunnitelman vuoden viimei-
sessä kokouksessa 8.12.2021. Teimme viime 
vuonna reilusti miinusmerkkisen talousarvion 
vuodelle 2021. Talousarvion alijäämä selittyy 
osin Lärknäsin rakentamisen kustannuksilla 
ja Lärknäsistä tehdyillä lisäpoistoilla. Samaan 
aikaan verokehityksemme suunta oli enemmän 
alas kuin ylös.
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nusten nousuksi olemme arvioineet n. 3,54 %. Siihen las-
kemme työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, 
mutta myös tietyt uudelleenjärjestelyt talousarvion si-
sällä. Kunnan palveluksessa olevien miestyövuosien ko-
konaismäärän arvioidaan kuitenkin vähenevän vuoden 
2021 joulukuun 137,7 miestyövuodesta  135,89 miesty-
övuoteen joulukuussa 2022. Kustannusten kasvu selittyy 
tietyltä osin sillä, että sivistyspäällikköön liittyvät kustan-
nukset siirretään ostopalveluista palkkakuluihin.

Rahoitus
Verotuottojen kehitys

€          2018 2019 2020 Arvio 2021 Arvio 2022
Kuntavero 5066 t€ 5.472 t€ 5.300 t€ 5.355 t€ 6.263 t€
Yhteisövero   852 t€    717 t€    648 t€    741 t€   634 t€
Kiinteistövero   730 t€ 728 t€ 658  t€    822 t€ 755 t€
Yhteensä 6.638 t€ 6.917 t€ 6.606 t€ 6.918 t€ 7.652 t€

Kuten luvuista käy ilmi, niin kuntien verotilitysjärjestel-
mässä on ollut hieman rytmihäiriöitä. Se näkyy pienem-
pinä verotuottoina vuosien 2018 ja 2020 tilinpäätöksissä. 
Tälle vuodelle, 2021, laskimme hieman kasvua, mutta 
kuten tässä jo aiemmin kirjoitin, niin tämän vuoden tu-
loksesta tulee budjetoitua huomattavasti parempi. Siksi 
uskallammekin käyttää myös vuodelle 2022 Kuntaliiton 
ennusteita täsmennettynä valtuuston marraskuussa teke-
millä veronkorotuspäätöksillä.

Valtionosuuksien arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla 
tai hieman alle. Nykyinen hallitus on hyvin tukenut kun-
tia vallitsevan pandemian aikana. Se on näkynyt valtio-
nosuuksien hyvänä kehityksenä sekä korvauksena kun-
nille pandemian torjunnasta syntyneisiin kustannuksiin.

Investoinnit
Vuoden 2022 suurin investointi on suunniteltu raken-

tamisen aloitus koskien ent. kurssikeskuksen ruokasalio-
san (valkoinen rakennus lähinnä Rantatietä) muuttamis-
ta uudeksi kunnantaloksi.Suunnittelu on tehty ja vuoden 
vaihteessa pyydetään tarjouksia. Investointitalousarvioon 
sisältyy 1,53 miljoonaa euroa uutta kunnantaloa varten 
ja vuosille 2024 ja 2025 on yhteensä 1,2 miljoonaa, jolla 
rakennetaan jotain uutta nykyiselle kunnantalon tontille.

Lärknäsin hanke pitäisi olla valmis kokonaisuudessaan 
kesäksi ja vuodelle 2022 jäävälle osuudelle on laskettu 1 
miljoona euroa kulupuolelle sekä tulopuolelle ARA:lta 
0,704 miljoonan euron loppuerä. Näillä Lärknäsin raken-
nussijoituksillamme olemme hyvin varustautuneita tule-
vaan valtiolliseen hyvinvointialueeseen siirtymiseen vu-
onna 2023 ja toivon, että Lärknäsistamme voi tulla helmi 
uuden hyvinvointialueen palvelutarjontaan.

Vuoden 2021 aikana meillä kunnassa on ollut pulaa 
vuokra-asunnoista ja jonoa Korsnäsin keskustan sekä 

Moikipään vuokra-asuntoihin. Vuoden 2022 investoin-
titalousarvioon on sisällytetty 300.000 euroa osakkeiden 
ostoa varten. Summa ei sinänsä ole iso, mutta voimme 
sillä toivon mukaan panna alulle kaksi uutta kiinteistöyh-
tiötä, jotka voisivat rakentaa rivitaloja vuokra-asunnoiksi 
sekä Korsnäsin kirkonkylään että Moikipäähän. Yhtiöt 
ottaisivat sitten lainaa rakennushankkeisiin kunnan tak-
auksella.

Yhteensä meillä on vuodelle 2022 investointitalousar-
vio, jossa menopuolella on 3,045 miljoonaa euroa ja 0,704 
miljoonaa euroa arvioituina tuloina, mikä tekee 2,342 
miljoonan euron nettoinvestoinnin. Investoinnit ovat ed-
elleen huomattavasti korkeammat kuin kunnan poistot ja 
niiden tason pitäisi laskea pitkällä tähtäimellä.

Velanotto
Koska kunta suunnittelee investoivansa enemmän kuin 

mitä poistot antavat myöten, tarvitaan lisärahoitusta lai-
nojen muodossa. Vuodelle 2022 suunnitellaan otettavaksi 
uusia lyhytaikaisia luottoja 1.000.000 euroa, kun taas ly-
hennysten määräksi arvioidaan 1.178.000 euroa. Samalla 
budjetoidaan pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 3.500.000 
euroa. Se merkitsee, että kunnan velkaantuneisuus on, si-
säiset lainat mukaan luettuna, 8.615.000 euroa ja tarkoit-
taa n. 4.162 euron velkaantuneisuutta asukasta kohden.

Korsnäsin kunnan tavoitteena on olla turvallinen ja 
perheystävällinen kunta, jossa on hyvinvoiva väestö ja 
kasvava määrä työpaikkoja. Suuria muutoksia on nähtä-
vissä tulevina vuosina, mitä tulee palveluun, jota olemme 
tottuneet saamaan kunnasta, kun nyt suuri osa siitä siir-
retään muille ylläpitäjille. Toiveenamme on, että voimme 
jatkossakin pitää hyvän palvelutason ja että voimme elää 
hyvin täällä Korsnäsissa.

Haluan myös kiittää suuresti teitä kaikkia reippaita 
korsnäsilaisia, jotka olette niin esimerkillisellä tavalla 
huolehtineet siitä, että kuluneena vuonna olemme voine-
et näyttää Pohjanmaan korkeinta rokotusastetta, ja mikä 
parhaalla mahdollisella tavalla auttaa meitä selviämään 
pandemiasta. Suuri kiitos myös kunnan henkilökunnalle 
jatkuvasta hyvästä työstä eri puolella hienoa kuntaamme!

Christina Båssar
Kunnanjohtaja
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Korotetut veroprosentit
Kokouksessaan 15.11.2021 valtuusto vahvisti 

vuoden 2022  tuloveroprosentiksi 22,00 %, mikä 
on 0,5 prosenttiyksikön korotus aiempaan vuo-
teen. 

Erityistä tänä vuonna on se, että kun vuoden 2022 
tuloveroprosenteista päätetään, päätetään myös tu-
loveroprosentit vuodelle 2023. Suomen kunnat eivät 
voi muuttaa tuloverokantoja syksyllä 2022, jolloin 
vuoden 2023 tasosta pitää päättää. Vuoden 2023 tu-
loverokanta perustuu vuoden 2022 tuloverokantaan. 
Viimeisimpien laskelmien mukaan tuloveromäärä 
pienenee 12,39 prosenttiyksikköä. Kuinka suuri lo-
pullinen pienentynyt prosenttiosuus on, vahvisteta-
an keväällä 2022.

Kiinteistöveroprosentit
Kunnanvaltuusto vahvisti 15.11.2021 vuoden 2022 

kiinteistöveroprosentit:
Yleinen kiinteistövero 1,00 % (korotus 0,95 %:sta)
Vakituisen asumisen rakennukset 0,55 % (korotus 

0,50 %:sta)
Muut asuinrakennukset 1,35 % (korotus 1,30 %:sta)
Yleishyödylliset yhteisöt 0 %
Voimalaitosrakennukset ja –rakenteet 3,10 %

Korsnäsin tonttikampanja 
jatkuu vuonna 2022

Vuonna 2021 oli omakotitalotonttien tontti-
kampanja 10 euroa kappaleelta ja rivitalotonteista 
1.000 euroa kappaleelta.

Tekninen lautakunta ehdotti tonttikampanjan jat-
kamista myös vuonna 2022. Kunnanhallitus ja val-
tuusto ovat samaa mieltä. Valtuusto päätti 8.12.2021, 
että tonttikampanja jatkuu vuonna 2022 samoilla eh-
doilla kuin vuonna 2021.

Vuoden 2022 vesimaksut 
Kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2022 vesi-

maksut 8.12.2021  kokouksessa. Maksut pidetään 
viime vuoden tasolla.

Uusi 60 euron maksu tulee maksun laiminlyönnin 
yhteydessä tehdystä sulkemiskäynnistä. Tilaaja vas-
taa kaikista liittymispisteen kustannuksista. Raken-
nuksesta käsin 20 ensimmäistä metriä ovat tilaajan 
johtoa ja tilaaja pitää sitä yllä. Arvonlisäverolliset 

liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

Vesimaksut vuonna 2022

 ilman alv  sis. alv 24 % 
Vedenkäyttömaksu 1,60 euroa/m3 1,98 euroa/m3 
Pääliittymän perusmaksu 72,00 euroa/vuosi 89,28 euroa/vuosi 
Lisäliittymän perusmaksu 20,00 euroa/vuosi 24,80 euroa/vuosi 
Mittarivuokra (=<5 €/m3) 10,00 euroa/vuosi 12,40 euroa/vuosi 
Mittarivuokra (>5 €/m3) 20,00 euroa/vuosi 24,80 euroa/vuosi 
Liittymämaksu, pääliittymä 1.500 euroa 1.860 euroa 
Liittymämaksu, lisäliittymä 180 euroa 223,20 euroa 
Pois- tai päällekytkentämaksu 30,00 euroa/krt 37,20 euroa/krt 
Vesiposti; avaimen säil.maksu 50,00 euroa 
Vesiposti; käyttömaksu 15,00 euroa/vuosi 18,60 euroa 
Rikkijäätyneen vesimittarin vaihto 60 euroa 
Työvoiman tuntiveloitus 30,00 euroa/h 37,20 euroa/h 
ei kunnan kiinteistöt 
Vesilaitoshoitajan tuntiveloitus 30,00 euroa/h 37,20 euroa/h 
tuntiveloituksen lisänä mahd. matkakulut 
Muistutusmaksu pois jääneestä  
mittarilukemasta 20,00 euroa 24,80 euroa

Vuoden 2022 jätevesimaksut 
Kunnanvaltuusto vahvisti jätevesimaksut 

8.12.2021 kokouksessa. Jätevesimaksut ovat enti-
sellään.

Tekninen lautakunta ehdotti, että huhtikuussa 
2022 tehdään selvitys kuinka moni kiinteistö kunnan 
toiminta-alueella ei ole liitettynä. Kunnanvaltuusto 
tähdensi 8.12.2021, että kaikkien vahvistettujen toi-
minta-alueiden kiinteistöjen on tärkeää liittyä vie-
märiverkostoon niin pian kuin mahdollista.

Liikevaihtoverolliset liittymismaksut eivät ole 
palautettavissa.

Jätevesimaksut
Käyttömaksu, kaikki viemärin tilaajat   1,80 €/m3 + alv
Perusmaksu  (asuintalo, vapaa-ajan asumukset, 
koulut, vanhainkodit, laitokset ym)  90 €/vuosi + alv
Perusmaksu seuraavalta huoneistolta tai asunnolta  30 €/vuosi/
  asunto + alv
Perusmaksu jokaiselta hoiva- tai potilaspaikalta  30 €/vuosi/
  paikka + alv

Liittymismaksut
Asuntojen, vapaa-ajan asuntojen, liikehuoneisto-

jen, konttori-, kanslia-, pankki-, kokous-, kokoontu-
mis-, huvitilaisuus- ja samantyyppisten huoneistojen 
liittymismaksut:
 Ilman alv sis. alv 24 % 
Ensimmäiseltä huoneistolta tai 
asunnolta (max 250 m2 kerrosala) 3.600 € 4.464 € 
Seuraavalta huoneistolta tai asunnolta    + 360 €/huoneisto
  tai asunto   + 446,40 €
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Vuoden 2022 toiminta-avustukset

Yhdistysten ja järjestöjen toimintaan tarkoitetut 
avustusmäärärahat ovat nykyään kunnan talous-
arvion kustannuspaikoilla. Aiemmin valtuusto hy-
väksyi avustukset.

Kunnanhallitus päätti 8.11.2021 vuoden 2022 toi-
minta-avustusten jaosta seuraavasti. Asia viedään 
edelleen asianomaiselle lautakunnalle, joka jakaa av-
ustukset vuoden 2022 hyväksytyn talousarvion mu-
kaisesti.

Yleishallinto
Korsnäs Företagare r.f. (Korsnäsin yrittäjät) 1500 euroa 
Österbottens Fiskarförbund r.f.  1000 euroa 
(kalaistutuksiin max 50 %, max 500 €/kylä) 
Svenska Finlands Folkting   200 euroa

Sivistystoimi
 
Föreningen  Folkhälsan i Korsnäs r.f. 5300 euroa 
Finlands svenska 4H/Korsnäs 4H 3000 euroa 
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
(Korsnäsin pappilamuseoseura) 1500 euroa

Avustukset maksetaan laskua/maksuanomusta vas-
taan.

Stipendien jako
Kunnanhallitus käsitteli syksyn stipendiha-

kemukset 8.11.2021 kokouksessa.

Silverbergin apuraharahasto
Kunnanhallitus myönsi 35 vaatimukset täyttäväl-

le opiskelijalle 350 euron stipendin opiskelijaa kohti 
syyslukukaudelle 2021. 

Korsnäsin kunnan apuraharahasto
Korsnäsin valtuusto perusti Korsnäsin kunnan 

apuraharahaston vuonna 2001. Kuusi opiskelijaa 
haki apuraharahastosta stipendiä, mutta kaikki eivät 
täyttäneet rahaston vaatimuksia.

Kunnanhallitus myönsi 105 euron stipendin syys-
lukukaudelle neljälle rahastosääntöjen vaatimukset 
täyttävälle opiskelijalle.

Talousarviomuutokset 2021
Kuntaliiton vuoden 2021 veroennuste oli pohja-

na kunnan vuoden 2021 budjetoiduille veroille. 
Sekä Suomen kuntaliiton että Veroviraston ennus-
teet viittaavat siihen, että budjetoitu verotaso voi-
daan saavuttaa.

Suuskuulta 2021 oleva viimeisin veroennuste näytt-
ää kasvaneita verotuottoja, eli noin 7,7 miljoonan 
euron verotuottoja verrattuna budjetissa olevaan 

6,9 miljoonaan euroon. Vuoden 2021 lisääntyneistä 
veroista on tehtävä tässä vaiheessa 300.000 euron ta-
lousarviomuutos. 

Valtionosuuksien vuoden 2021 ennuste osoittaa, 
että valtionosuudet jäävät alle budjetoidun tason. 
Tällä hetkellä ennuste näyttää noin 100.000 euron 
vähennystä.

Opetuksen valtionosuuksien ennuste päivitetään 
vielä syksyllä 2021. Vähentyneiden opetuksen val-
tionosuuksien talousarviomuutos otetaan huomioon 
tässä vaiheessa.

Sairaanhoitokustannusten suunta on nouseva 
tänäkin vuonna, 200.000 euron lisäkustannus oteta-
an huomioon talousarviomuutoksena.

Kunnan sisäinen IT-tuki hoidetaan tilapäisesti 
ostopalvelujen avulla. Kasvaneista ostopalveluista ja 
pienentyneistä henkilöstökustannuksista tehdään ta-
lousarviomuutos neljältä kuukaudelta. Tähän tarkoi-
tukseen tehtävä talousarviomuutos koskee kustan-
nuspaikkoja IT ja koulut.

Valtuusto päätti siten 15.11.2021, että:
• Budjetoituja kuntaveroja lisätään 300.000 euroa
• Budjetoituja yhteisöveroja lisätään 100.000 eu-

roa
• Budjetoituja kiinteistöveroja vähennetään 

-100.000 euroa
• Budjetoituja opetuksen valtionosuuksia vähen-

netään – 100.000 euroa
• Budjetoituja sairaanhoitokuluja lisätään 

200.000 euroa
• IT-tuen ostopalvelut jaetaan uudelleen siten, 

että 15.000 euroa siirretään palkkamäärära-
hoista IT:n ja koulujen ostopalveluihin. 

Korsnäsin uusi  
sivistyspäällikkö

Korsnäsin kunnanvaltuusto perusti uuden sivi-
styspäällikön viran. Yhteistä koulukansliaa koske-
va sopimus lakkaa 31.12.2021 ja sivistyspäällikköä 
on rekrytoitu syksyn aikana.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus julistaa 
viran avoimeksi, ja kunnanvaltuusto puolestaan va-
litsee viranhaltijan.

Sivistyspäällikön virka oli haettavana ajalla 19.10. 
– 4.11.2021. Virkaan tuli kaikkiaan kahdeksan hake-
musta. Haastatteluryhmän suosituksesta kunnanhal-
litus ehdotti 8.11.2021, että uudeksi sivistyspäällikök-
si valitaan kasvatust. maist. Silvia Ekman ja varalle fil.
maist. Johan Gulin.

Silvia Ekman ilmoitti, että hän ei ota virkaa vastaan 
ja sen vuoksi se on Johan Gulin, joka valitaan Korsnä-
sin kunnan sivistyspäälliköksi 1.1.2022 lähtien.
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Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaajan toimi on ollut avoinna. Toi-
meen tuli neljä hakemusta määräaikaan mennessä. 

Perusturvalautakunta päätti 23.11.2021 palkata 
Sofia Enbackan kuntoutusohjaajaksi kokoaikaisesti 
13.12.2021 lähtien toistaiseksi voimassa olevalla ty-
ösopimuksella. Toimeen sovelletaan 6 kuukauden 
koeaikaa.

Keittiöapulainen kokin vastuulla
Kokin vastuulla olevan keittiöapulaisen toimi (75 

% kokoaikatyöstä) on ollut sisäisessä haussa. Määrä-
aikaan mennessä tuli kaksi hakemusta.

Perusturvalautakunta päätti 23.11.2021 palkata 
Priscilla Priscillan keittiöapulaiseksi kokin vastuul-
la (75 % kokoaikaisesta) 1.1.2022 lähtien toistaiseksi 
voimassa olevalla työsopimuksella.

Keittiöapulainen
Keittiöapulaisen toimi (50 % kokoaikaisesta) on 

ollut sisäisessä haussa. Määräaikaan mennessä tuli 
kaksi hakemusta.

Perusturvalautakunta päätti 23.11.2021 palkata 
Mu Bun keittiöapulaiseksi (50 % kokoaikatyöstä) 
1.1.2022 lähtien toistaiseksi voimassa olevalla työ-
sopimuksella.

Perusterveydenhuollon  
yhteistyösopimuksen irtisanominen

Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2021 sanoa irti 
Maalahden ja Korsnäsin perusterveydenhuollon 
yhteistyösopimuksen per 31.12.2021.

Maalahden kunnanvaltuusto päätti 8. lokakuuta 
2020 siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuoltonsa ko-
konaisuudessaan Pohjanmaan hyvinvointialueeseen 
1.1.2022 lähtien. Korsnäsin kunnanvaltuusto päätti 
pitää edelleen sosiaalihuollon omissa käsissä, kun-
nes uusi, valtiollinen huoltouudistus astuu voimaan 
1.1.2023.

Hyvinvointialue ryhtyy hoitamaan toimintaa 
1.1.2022 lähtien ja jatkaa terveyspalvelujen antamis-
ta kuntalaisille samassa laajuudessa kun tähän asti.

Yhteistyösopimuksen päivittäminen
Maalahden ja Korsnäsin kunnat tekevät yhteistyötä 

sivistystoimessa kansalaisopistoa, sivistyskansliaa, 
Petolahden yläastetta ja Petolahden lukiota koskien.

Kansalaisopiston sopimuksesta ja Petolahden lu-
kion sopimuksesta on keskusteltu useissa Maa-

lahden ja Korsnäsin kuntien yhteistyölau-
takunnan kokouksissa vuoden 2020 alusta 

lähtien. Yhteistyölautakunta laati uudet, päivitetyt 
yhteistyösopimusehdotukset 11.10.2021.

Korsnäsin valtuusto hyväksyi uudet, päivitetyt yh-
teistyösopimukset 15.11.2021.

Koulukansliaa koskevan  
sopimuksen irtisanominen

Korsnäsin valtuusto sanoi irti 15.11.2021 Maa-
lahden ja Korsnäsin kuntien välisen yhteistä kou-
lukansliaa koskevan yhteistyösopimuksen. 

Korsnäsin kunta perusti tänä syksynä oman sivi-
styspäällikön viran ja ei tarvitse enää yhteistä kou-
lukansliaa koskevaa yhteistyösopimusta. Kunnilla on 
1.1.2022 lähtien omat koulukansliat. Siltä osin kun 
Maalahden koulun kansliaa käytetään yhteisiin kan-
salaisopiston, yläasteen ja lukion toimintoihin laa-
dittiin malli kustannusten jakamisesta yksiköille.

Pixneklinikka
Perusturvalautakunta ehdotti 23.11.2021, että 

sopimus ruotsinkielisen päihdehuollon hoitami-
sesta Pixneklinikalla voidaan muuttaa määräai-
kaiseksi sopimukseksi, joka päättyy 31.12.2021. 
Valtuusto hyväksyi sopimusmuutoksen 8.12.2021.

Korsnäsin kunta päätti 12.6.2017 tehdä Pixnekli-
nikkaa koskevan yhteistyösopimuksen Maalahden 
kunnan kanssa.

Maalahden kunta ilmoitti, että siirrettäessä kaik-
ki sosiaali- ja perusterveydenhuolto Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymään 1.1.2022 lähtien, 
siirretään myös päihdehuolto. Pixneklinikan suun-
nittellaan jatkavan hyvinvointialueen toiminnan in-
tegroituna osana 1.1.2022 lähtien.

Maaseutuhallinto
Närpiön kaupungista tulee vuodesta 2022 läh-

tien maaseutuhallinnon vastuukunta. Ei suurempaa 
muutosta paitsi että sähköposti muuttuu: etunimi.
sukunimi@narpes.fi ja yhteinen sähköpostimme on 
lantbruk@narpes.fi.

Yhteystiedot löytyvät myös Närpiön kaupungin ko-
tisivuilta otsikolla Työ, elinkeinoelämä ja matkailu.

Soita mielellään ennen kuin tulet maaseutukanslia-
an, jotta olen paikalla. Puh. 0400-419517/Christina.
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Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella käynnistetään 
keväällä 2022 näytteenotto, jonka tavoitteena on 
tuottaa tietoa alueen ympäristön tilasta. Seuranta on 
osa KAJAK-hanketta, jossa selvitetään suljettujen ja 
hylättyjen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja ter-
veysriskejä.

Keväällä 2022 maan sulamisen jälkeen Korsnäsin kai-
vosalueella alkava seuranta tarkoittaa käytännössä näyt-
teenottoa maaperästä ja kaivannaisjätteestä, pohja- ja 
pintavesistä, kaloista sekä sedimentistä. Näytteenotto 
toistetaan syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Näytteet analy-
soidaan laajasti, ja niistä mitataan myös säteilyä.

Alueella on yritys- ja virkistystoimintaa, kuten luon-
topolku, ja alueen matkailu- ja virkistyskäyttöä on kehi-
tetty viime aikoina voimakkaasti. Näytteenotto ei vaikuta 
virkistysalueen käyttöön tai alueen muuhun toimintaan. 
Tavoitteena on ottaa osa pintavesi- ja sedimenttinäytteis-
tä ojista, jotka purkautuvat kaivosalueelta mereen. Kunta 
tulee pyytämään yksityisiltä kiinteistöiltä lupaa näytteen-
ottoon vielä kuluvan talven aikana.

Ympäristövaikutuksista vain vähän tietoa
Korsnäsin lyijykaivos on toiminut vuosina 1961–1962 

sekä 1964–1972.  Alueella louhittiin ja rikastettiin lyijypi-
toista malmia, ja lyijyrikasteen lisäksi kaivos tuotti lanta-
nidirikastetta. Samalla tuotannossa syntyi kaivannaisjät-
teitä, jotka on sijoitettu vanhan rikastamon läheisyyteen. 
Kasvillisuuden peittämät jätealueet, eli rikastushiekka-
allas ja lantanidikasa, ovat nähtävissä alueella edelleen. 
Korsnäsin kunta on omistanut kaivosalueen vuodesta 
1978 saakka. 

”Kaivosalueen ympäristövaikutuksista on vähän tietoa. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut alueen pintave-
sistä ja sedimentistä kertanäytteet vuonna 2016”, kertoo 
pilaantuneiden alueiden asiantuntija Henna-Mari Hava-
na Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut, että alueel-
ta kulkeutuu metalleja ja muita alkuaineita ympäristöön. 
Mittauksissa ei ole todettu merkittävästi taustasäteilystä 
poikkeavaa säteilyä, eivätkä satunnaiset ulkoilijat saa hai-

tallista säteilyannosta alueella liikkuessaan. Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus on kuitenkin todennut, että alueella 
tulee tehdä laajempi tutkimus mahdollisten ympäristöris-
kien selvittämiseksi.

Alueen säteilyarvoja on mitattu myös vuonna 2020 
opinnäytetyössä. Tuolloin todettiin, että kaivosalueelta ja 
sen lähiympäristöstä otetuissa näytteissä esiintyy muun 
muassa rautaa, mangaania ja uraania.

Seurantaa valtion varoin – yhteistyössä eri viranomaisia
Korsnäsin kaivannaisjätealue kuuluu kansalliseen luet-

teloon, johon on koottu mahdollisesti vakavaa haittaa tai 
uhkaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheuttavia 
kaivannaisjätealueita. Pirkanmaan ELY-keskus selvittää 
näitä KAJAK-kohteita ja osallistuu tarpeen mukaan nii-
den kunnostamiseen. Korsnäsissä tehtävän seurannan 
tarkoituksena on tuottaa lisätietoa mahdolliseen tarkem-
paan ympäristö- ja terveysriskien selvittämiseen.

Seuranta kustannetaan valtion varoin, ja sitä varten on 
perustettu hankeryhmä, jossa on mukana Korsnäsin kun-
ta, Länsirannikon ympäristönsuojeluyksikkö, Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus, hankkeessa konsulttina toimiva 
Ramboll Finland Oy sekä Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto sekä Säteilyturvakeskus.

Seurannan tuloksista valmistuu raportti vuoden 2023 
lopulla. Raportista pyydetään lausunto kohdetta valvoval-
ta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä Säteilyturva-
keskukselta. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.

Lue lisää https://maaperakuntoon.fi/

Lisätietoja
Henna-Mari Havana, pilaantuneiden alueiden asian-

tuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 3803 732, hen-
na-mari.havana@ely-keskus.fi

Christina Båssar, kunnanjohtaja, Korsnäsin kunta, 046 
9229 495, christina.bassar@korsnas.fi

Katariina Koikkalainen, projektipäällikkö, Ramboll 
Finland Oy, 040 1431 326, katariina.koikkalainen@ram-
boll.fi

Korsnäsin vanhalla kaivoksella alkaa keväällä ympäristötarkkailu – 
näytteitä myös yksityisiltä kiinteistöiltä ojien varsilta
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Siirry yksinkertaiseen ja varmaan e-laskuun
E-lasku on sähköinen lasku, joka lähetetään verkkopankkiisi, postitse tulevan paperisen laskun sijaan. 
E-lasku on turvallinen tapa ottaa vastaan ja maksaa laskuja.
Jos haluat välttää paperilaskuistamme tulevan 5,00 euron käsittelymaksun, niin voit siirtyä e-laskun käyt-
töön.
Tee näin aloittaessasi e-laskun käytön:
Tee e-laskusopimus verkkopankissasi
Valitse Korsnäsin kunta laskuttajien listalta. Huomaa, että sopimuksia on valittavana kaksi erilaista: yksi 
vesi- ja jätevesilaskuille ja toinen Korsnäsin kunnan muille laskuille.
Hae viimeinen viitenumero ja oma asiakasnumerosi laskusta, jonka haluat rekisteröidä e-laskuksi.  
Vesi-/jätevesilaskutuksessa tarvitaan viitenumero ja myyjän viite.
Saatuamme pankistasi antamasi valtakirjan lähetämme jatkossa laskut suoraan verkkopankkiisi. Sinun tar-
vitsee vain tarkistaa lasku ja hyväksyä, että maksu otetaan tililtäsi. Vaihtoehtoisesti voit valita, että lasku 
maksetaan automaattisesti, silloin maksu otetaan automaattisesti tililtäsi eräpäivänä.

Talousosasto


