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Nytt år i Korsnäs
Det nya året har startat med en rivstart. Det historiska för-

sta välfärdsområdesvalet har hållits och spänningen har va-
rit stor hur utfallet ska bli för en liten kommun som Korsnäs. 
Vi får gratulera Johanna Juthborg till ett strålande valresul-
tat och en garanterad plats i det nya fullmäktige. Våra övriga 
kandidater från kommunen har också gjort en fin insats och 
det är glädjande i demokratins anda att se att det finns duk-
tiga Korsnäskandidater i valet. Kandidater från flera olika 
partier dessutom. I det nya välfärdsområdet så kommer sä-
kert åsikter att bytas och brytas mot varandra i olika ämnen 
och jag tror att en samsyn kan hittas både inom partier och 
mellan partierna i olika frågor. 

De nya fullmäktige som tillträder inför starten av Väl-
färdsområdet kommer att ha många svåra saker att ta 
ställning till. Till den delen får de som nu sitter i sam-
kommunen för Österbottens välfärdsområde ta en del av 
smällarna när olika avgifter och taxor ska harmoniseras. 
Det är ju nämligen så att då verksamheterna flyttar över 
från 14 olika kommuner så har vi ofta 14 lite olika sätt att 
sköta saker och ting. Då organisationen byts från 14 olika 
till en och samma så ska också de olika sätten att sköta sa-
ker samordnas till ett sätt. Redan i januari 2022 ser vi rap-
porter i medier att kommuninvånare är missnöjda med 
att olika avgifter höjs. 

När det kommer till att harmonisera praxis, taxor och 
löner, så blir det enkelt så att harmoniseringen enbart 
blir uppåt till en högre nivå. När det gäller löner, så är 
det egentligen enda sättet när det inte går att sänka lönen 
åt någon. Lönenivån överlagt inom vård- och omsorg har 
ju varit ett av de mest diskuterade ämnena inom valkam-
panjen och ska vi ha en reell möjlighet att attrahera ar-
betskraft till sektorn så behöver vi nog få en höjning i hela 
nationen på denna sektor.

Men i det frivilliga välfärdsområdet som vi har under 
2022 så kunde man enligt mig ha väntat lite med att höja 
på klientavgifterna. Skillnaden mellan de två modellerna 
är att primärkommunen står för sina kostnader för den 
service som dess invånare använder. Om Kristinestad då 
tex. skulle vilja behålla en lägre avgift på måltider så ham-
nar kommunen att stå för den tilläggskostnaden. Därför 
tänker jag att man kunde ha valt en mjukare övergång till 
det statliga välfärdsområdet som startar 2023, genom att 
bara höja lite under 2022 och resten 2023. 

Ett annat alternativ hade varit att man faktiskt inte hade 
tagit det högsta alternativet för olika avgifter inom om-

rådet. Mig veterligen så finns inget förbud mot att sänka 
avgifterna, förutom då att det blir dyrare nettokostnad för 
den kommun som får lägre inkomster. 

När vi går in i det statliga välfärdsområdet 2023 så finns 
egentligen inget alternativ för avgifterna. Då måste alla 
behandlas jämlikt eftersom finansieringen kommer från 
den gemensamma statliga kassan. På sikt tror jag också att 
det nya fullmäktige kommer att ha en utmaning med att 
få inkomster och utgifter att gå ihop. Det kan fort uppstå 
ett tryck på mera höjningar av olika avgifter på grund av 
detta. 

När lagstiftningen för Välfärdsområdena godkändes i 
riksdagen så var det med stor lättnad som man på många 
håll i landet kunde konstatera att det inte finns en natio-
nell ”inbesparings” linje i finansieringsmodellen. Men 
Österbotten som välfärdsområde har en liten nackdel i de 
olika koefficienterna som bestämmer hur mycket pengar 
som kommer till vårt område. De preliminära provberäk-
ningarna som har publicerats visar att vårt område förlo-
rar på finansieringsmodellen och tappar lite finansiering 
under en övergångstid. Så utmaningarna för de nya full-
mäktigeledamöterna kommer nog att vara många, mitt 
exempel på avgifter är enbart en liten del i hela den stora 
serviceproduktion som välfärdsområdet omfattar. 

Inom vår egen kommun så rullar året igång i sedvanliga 
hjulspår och i nästa nummer får vi se om jag vågar mig 
på någon försiktig prognos på hur året 2021 har utfallit 
ekonomiskt. Men jag tycker att vårt egna fullmäktige, 
som enhälligt har godkänt den uppgjorda budgeten för 
år 2022, har gett oss goda förutsättningar och många nya 
projekt som vi ska göra under året.

Christina Båssar, kommundirektör 



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

3

Nr 2-2022 utgivning 18.3.2022 manusstopp 4.3.2022

Nr 3-2022 utgivning 29.4.2022 manusstopp 14.4.2022

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 7 gånger 2022 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 66200 
Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Anna-Lena 
Kronqvist, Maria Mannfolk, Kjell Nydahl, Amanda 
Åkersten och Helena Höglund-Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: Kenth 
Nedergård
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik
Pärmbild: Maria Mannfolk
Tryckeri: Waasa Graphics Ab

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.

VÄLKOMSTPAKET

 
 

Till Dig som flyttat till Korsnäs kommun 2021 
och blivit en av våra nya kommuninvånare 

 
(1.1-31.12.2021)

 
Vi är så glada att just Du valt att flytta till någon av byarna i Korsnäs kommun. 

Vi hoppas att Du ska trivas!

vill vi hälsa Dig hjärtligt välkommen till Korsnäs kommun!  
 

Om Du vill ha en liten välkomstgåva, 
vänligen hör av Dig till projektchef Camilla Moliis: 

camilla.moliis@korsnas.fi eller per telefon: 050-5680403.
 

Meddela Ditt namn, Din/Er adress och skriv också när under 2021 Du/Ni flyttat hit, 
så kommer vi överens om när Du kan hämta Ditt välkomstpaket.

 

#möjligheternaskorsnäs
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Välfärdsområdesvalet 2022
- resultat i Korsnäs

TOTALT
Välfärdsområdesval 23.1.2022 Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

TOTALT 300 186 278 167 166 1097
Förkastade 0 0 2 0 0 2
Antal röstberättigade 431 735 236 287 1689
Varav utlandsröstberättigade 14 63 26 21 124
Förhandsröster 0 186 186

Röstnings-% bya-vis

Röstnings-% 69,6% 63,4% 70,8% 57,8% 65,1%

Sida 1

Parti: Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

252 Ahlbäck, Jenni 3 1 4
257 Borg, Johanna 5 4 5 14
258 Broman, Samuel 1 1
259 Brännkärr-Friberg, Nina 1 1
260 Bystedt, Rainer 4 8 7 2 3 24
262 Ehnström, Patrik 3 3
267 Forth-Snellman, Åsa-Britt 2 2 4
270 Frostdahl, Steven 1 1
271 Granlund, Gun 1 1 2
277 Hemming, Heidi 1 3 3 1 8
279 Högström, Sandra 1 1
282 Juthborg, Johanna 86 102 103 89 100 480
283 Kaptens, Gun 2 2
284 Kjellman, Rebecca 1 1
287 Lindberg, Marja 1 1
289 Lindqvist, Hans-Erik 2 1 1 3 7
290 Lithén, Carola 1 1
291 Mahdi, Ramieza 1 1 2 4
292 Mattus, Rasmus 1 1
293 Nedergård, Kenth 1 1
296 Nylund, Lars-Erik 60 33 75 29 29 226
298 Ollikainen, Mikko 51 10 21 6 7 95
300 Peltorinne-Cederström, Pauliina 1 1
309 Sjöström, Roberth 1 2 3
310 Smeds, Johanna 2 2
311 Somppi, Sari 2 1 3
312 Strand, Joakim 4 1 3 5 2 15
313 Strömsholm, Eva-Maria 1 1
316 Suomela, Nadja 1 1
320 Villanen, Frans 1 2 3
321 West, Markus 13 2 15
322 West, Mia 44 11 30 6 11 102
324 Yli-Pelkola, Kim 1 1

Totalt 289 173 258 151 158 1029

Sida 1

Parti: Valta kuuluu kansalle r.p
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

2 Asplund, Charlotta 1 2 3
3 Ekström, Jani 1 1 2

Totalt 2 0 2 0 1 5
Parti: Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

25 Dahlvik, Ava 1 1 2
26 Fågelbärj, Henrik 1 1 2
28 Håkans, Stefan 1 1
37 Nätikinniemi, Marja 2 2

Totalt 2 2 0 2 1 7
Parti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/ Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.  / 
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

51 Berg, Kim 1 1
52 Björklund, Elisabeth 1 1
58 Hannus, Janina 7 1 10 1 19
76 Kaars, Mats-Johan 1 1
78 Kivimäki, Jorma 1 1
81 Kock, Viktor 1 1

104 Sjökvist, Peter 2 1 3
109 Tolppanen, Maria 1 1
112 Vardo, Emina 2 4 6
115 Vuoto, Pia 2 2
116 Åkers, Rebecca 3 3
117 Österbro, Stina 1 3 2 6

Totalt 7 10 12 12 4 45
Parti: Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

142 Karell, Arvid 3 3
144 Kaunismäki, Tomi 1 1
152 Lassus, Peter 1 1
168 Snellman, Mikael 1 1
172 Viik-Ingvesgård, Anita 1 1

Totalt 0 0 6 0 1 7
Parti: Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p. 
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

228 Rajala, Katja 1 1
232 Risberg, Pentti 1 1

Totalt 0 0 0 2 0 2
Parti: Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

355 Helin, Risto 1 1
364 Karppi, Päivi 1 1

Totalt 0 1 0 0 1 2

Sida 1

Valdeltagandet i Korsnäs var nästhögst 
i Österbotten - 65,1 %. Flitigast att rösta 
var man i Harrström (70,8 %). I Molpe 
röstade 69,6%, i Korsnäs kyrkoby 63,4 % 
och i Taklax 57,8 %.

Bland partierna var Sfp överlägset och 
kammade hem 1029 röster, vilket motsva-
rar 93,8 % av alla avgivna röster i Korsnäs. 
Sdp, som blev näststörst, fick 45 %, vilket 
motsvarar 4,1 %. Vänsterförbundet och 
Kristdemokraterna fick sju röster vardera. 
Nya partiet Valta kuuluu kansalle fick fem 
röster. Samlingspartiet och Sannfinländar-
na fick två röster vardera. Övriga partier 
blev utan röster i Korsnäs. Två röster för-
kastades. 

Röstmagneter i Korsnäs
De två lokala kandidaterna Johanna Juth-

borg (Sfp) och Lars-Erik Nylund (Sfp) tog 
hem 64,3 % av alla röster i Korsnäs. Johan-
na Juthborg fick 480 röster och Lars-Erik 
Nylund fick 226 röster. På tredje och fjärde 
plats kom kandidaterna från Malax: Mia 
West (Sfp) fick 102 röster och Mikko Olli-
kainen (Sfp) fick 95 röster. Rainer Bystedt 
(Sfp) från Vörå fick 24 röster. På sjätte plats 
kommer första kandidaten från Social-
demokraterna: Janina Hannus från Harr-
ström, som fick 19 röster i Korsnäs. Den 
andra lokala Sdp-kandidaten Stina Öster-
bro samlade ihop 6 röster i Korsnäs.

Johanna Juthborg fick sammanlagt 771 
röster och blev även invald i det nya väl-
färdsområdets fullmäktige som enda 
Korsnäsbo på ordinarie plats. Lars-Erik 
Nylund fick totalt 262 röster och hamnade 
på en ersättarplats. 

Parti: Valta kuuluu kansalle r.p
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

2 Asplund, Charlotta 1 2 3
3 Ekström, Jani 1 1 2

Totalt 2 0 2 0 1 5
Parti: Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

25 Dahlvik, Ava 1 1 2
26 Fågelbärj, Henrik 1 1 2
28 Håkans, Stefan 1 1
37 Nätikinniemi, Marja 2 2

Totalt 2 2 0 2 1 7
Parti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/ Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.  / 
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

51 Berg, Kim 1 1
52 Björklund, Elisabeth 1 1
58 Hannus, Janina 7 1 10 1 19
76 Kaars, Mats-Johan 1 1
78 Kivimäki, Jorma 1 1
81 Kock, Viktor 1 1

104 Sjökvist, Peter 2 1 3
109 Tolppanen, Maria 1 1
112 Vardo, Emina 2 4 6
115 Vuoto, Pia 2 2
116 Åkers, Rebecca 3 3
117 Österbro, Stina 1 3 2 6

Totalt 7 10 12 12 4 45
Parti: Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

142 Karell, Arvid 3 3
144 Kaunismäki, Tomi 1 1
152 Lassus, Peter 1 1
168 Snellman, Mikael 1 1
172 Viik-Ingvesgård, Anita 1 1

Totalt 0 0 6 0 1 7
Parti: Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p. 
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

228 Rajala, Katja 1 1
232 Risberg, Pentti 1 1

Totalt 0 0 0 2 0 2
Parti: Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.
Nr Namn Molpe Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

355 Helin, Risto 1 1
364 Karppi, Päivi 1 1

Totalt 0 1 0 0 1 2

Sida 1

I tabellen ovan syns det sammanlagda 
valdeltagandet per röstningsområde.

I tabellen till höger syns enbart de kandi-
dater, som erhållit röster i Korsnäs.
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Korsnäs fick en plats i 
välfärdsområdesfullmäktige

Lars-Erik Nylund (Sfp) gjorde 
ett bra val, men nådde inte 
ända fram. 

Korsnäs fick in en representant i 
Österbottens välfärdsområdes full-
mäktige. Johanna Juthborg från Sfp 
blev invald med god marginal.

Johanna Juthborg har varit aktiv i 
lokalpolitiken sedan år 2008 då hon 
invaldes i kommunens vård- och 
omsorgsnämnd. Just nu är hon kom-
munfullmäktigeledamot och Kårkul-
las fullmäktigeledamot för tredje pe-
rioden. Hon är även styrelsemedlem 
i Bottenhavets sjukhem och medlem i 
tekniska nämnden och tillsynsnämn-
den i Korsnäs kommun. 

Johanna är 46 år, född i Närpes och 
bor sedan 16 år tillbaka i Korsnäs med 
familjen. Hon är utbildad närvårdare 
med inriktning på handikapp, socio-
nom YH med kompetensområdena 
familjearbete och äldreomsorg. Just 
nu läser hon magisterstudier i vård-
vetenskap på ÅA. 

I sitt yrkesverksamma liv har hon 
jobbat mest inom äldreomsorgen 
som närvårdare till enhetsledare både 
inom den öppna vården och den slut-
na vården. Hon har tidigare jobbat 
inom det psykosociala arbetet som 
verksamhetsledare för en psykosocial 

förening, som stödperson, person-
lig assistent, krisgruppmedlem och 
gruppledare.

Ersättare i fullmäktige
Lars-Erik Nylund är företagare i fa-

miljeföretaget Korsnäs Handelsträd-
gård. Född i Korsnäs och bor numera 
i Molpe.

Han har suttit med i Affärsverket 
Österbottens Räddningsverks direk-
tion sen många år och är ännu aktiv 
avtalsbrandkårist i Korsnäs.

Johanna Juthborg (Sfp) invaldes 
som enda Korsnäsbo i Österbot-
tens nya välfärdsområdesfullmäk-
tige.

Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen 
en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den 
tid inom vilken en äldre person kan få socialservi-
ce som han eller hon ansökt om. 

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg 
offentliggörs på kommunens hemsida, i KorsnäsNytt 
och på kommunens anslagstavla.

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information
Hemservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer 

får klienten tjänsten genast

Matservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer 
får klienten tjänsten genast

Serviceboende 0 dygn Genomsnittlig väntetid för dem som place-
rades under tiden 1.7. – 31.12.2021

Bedömning av servicebehovet 0-7 dygn Vid brådskande fall görs en bedömning 
utan dröjsmål.

Väntetider för sociala tjänster för äldre
Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan 

lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som 
han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentlig-
görs specificerade per typ av tjänst.

För ytterligare information kontakta äldreomsorgs- 
ledare Marina Westerlund: tfn (06) 3479 149

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster  1.7 – 31.12.2021
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Korsnäs kommun beslutade 
17.11.2014 om att frivilligt ansö-
ka om att få status som tvåsprå-
kig kommun. Korsnäs kommuns 
anhållan beviljades genom att 
den frivilliga tvåspråkiga statu-
sen fastställdes i statsrådets för-
ordning 13.05.2015. Den språk-
liga statusen är för närvarande 
fastslagen för åren 2013 – 2022.

Genom statsrådet förordning 
bestäms vart tionde på basen av 
officiell statistik vilka kommuner 
som är tvåspråkiga, vilket majori-
tetsspråket är samt vilka kommu-
ner som är enspråkigt finska eller 
svenska.

En kommun kan beslutas bli två-
språkig även om den enligt statis-
tiken skulle vara enspråkig. I så fall 
ska kommunfullmäktige besluta 
om saken och sända sitt beslut till 
statsrådet. Enligt den nu gällande 
förordningen är Lojo, Korsnäs, 
Larsmo och Närpes sådana kom-
muner. För att statusen som fri-
villigt tvåspråkig kommun ska 

fortsätta, ska ett lagakraftvunnet 
beslut i ärendet sändas till statsrå-
det senast den 30 september 2022. 
Efter detta kan statsrådet genom 
förordning föreskriva att de är två-
språkiga från ingången av 2023. 

Tvåspråkig sedan 2014
Då Korsnäs år 2014 ansökte 

om frivillig status som tvåspråkig 
kommun fanns det totalt 2 218 
personer bosatta i kommunen. Av 
dessa var 1 934 personer eller 87,2 
% svenskspråkiga. 73 personer el-
ler 3,3 % var finskspråkiga och 211 
personer eller 9,5 % hade annat 
modersmål än finska eller svenska.

I dagens officiella statistik från 
31.12.2020 har Korsnäs nu totalt 
2 068 invånare av vilka 1 763 per-
soner (85,3%) har svenska som 
modersmål. 75 personer eller 3,6 
% har finska som modersmål och 
230 personer eller 11,1 % har an-
nat modersmål än finska eller 
svenska.

Eftersom en flerspråkig befolk-

Korsnäs fortsätter som 
tvåspråkig kommun

ning även medför tilläggskost-
nader i olika sammanhang är det 
nuvarande statsandelssystemet 
utformat så at kommuner med 
tvåspråkig status kompenseras för 
dessa genom högre statsandelar.

Eftersom Korsnäs kommun har 
utvecklats mot en mer flerspråkig 
kommun under åren 2013 – 2020 
är det fortsatt motiverat att kom-
munen ansöker om fortsatt frivil-
lig status som tvåspråkig kommun 
för åren 2023 – 2032.

Fullmäktige beslutade 8.12.2021 
kommunen frivilligt ska fastställas 
som tvåspråkig från ingången av 
2023 för den kommande tioårspe-
rioden.

Miljöministeriet har ledig-
anslagit understöd för investe-
ringsprojekt som främjar grön 
omställning. Ministeriet utly-
ser understödet till kommuner 
och landskapsförbund och är 
avsett för myndighetsbehand-
ling (planläggning, tillstånd och 
därtill hörande utredningar) av 
investeringsprojekt för grön om-
ställning, vilka stöds med medel 
från Finlands program för håll-
bar tillväxt.

För Korsnäs del är det högaktu-
ellt med projekt för havsbaserad 
vindkraft.

Sedan tidigare finns enbart ett 
område där havsbaserad vindkraft 
har förverkligats i Finland. För att 
Korsnäs kommun ska på bästa sätt 
kunna hantera myndighetshan-
teringen av planeringen av den 
havsbaserade vindkraftsparken i 
Korsnäs behövs sakkunskap uti-
från.

Projektet kunde omfatta skol-
ningar för beredande tjänstemän, 
kommunala besök till existerade 
havsbaserade vindkraftsparker för 
att se på funktionerna och för att 
se på de lokala processerna hur väl 
de har fungerat.

Den kommunala andelen ska ut-
göra minst 30 % av projektet och 
den arbetstid som åtgår i projek-
tet för kommunens anställda kan 
utgöra en del av den kommunala 
andelen.

Kommunstyrelsen gav 24.1.2022 
kommundirektören fullmakt 
att inlämna en ansökan om un-
derstöd för projektansökan för 
Korsnäs del.

Projektansökan för havsbaserad vindkraft i Korsnäs
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I början av januari 2022 har en infoskärm 
installerats i vindkraftskontorets fönster i 
kommungården. 

Skärmen visar en presentation av den plane-
rade havsbaserade vindkraftsparken utanför 
Korsnäs och hur den kan tänkas börja synas från 
olika håll i kommunen.

Läs mer om vindkraftsprojektet på Forst-
styrelsens webbsida: https://www.metsa.fi/sv/
ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/kor-
snas-havsvindpark/

Nytt från Korsnäs vindkraftspark

Forststyrelsen kommer att 
mäta vindförhållandena och har 
byggt en vindmätningsmast på 
Bergö. Vindmätningarna är en 
del av förberedelserna för havs-
vindkraftparken som planeras 
utanför Korsnäs, 15 km ut till 
havs. 

Vid resningen av masten, som 
är cirka 170 meter hög, användes 
både lyftkran och helikopter. 

Genom mätningarna insamlas 
data om vindförhållandena i om-
rådet, såsom medelvindhastighe-
ten, turbulensen och variationen 
i vindhastigheten på olika höjder. 
Vindförhållandena mäts så nära 
vindkraftverkens planerade nav-
höjd som möjligt. 

Högre upp blåser det mer
Vinden mäts på olika höjder. Ju 

högre upp man går, desto mer blå-
ser det. Högre upp finns också fär-
re helt vindfria stunder. Även om 
det är en helt lugn dag på marken, 
blåser det nästan alltid en aning på 
cirka 200 meters höjd.

Med tanke på vindkraftverkets 
lönsamhet är det viktigt med bra 
vindförhållanden. Ur säkerhets-
synpunkt är det däremot viktigt 
att stoppa kraftverket vid storm-
vindar. Vindkraftverket lever och 
rör sig med vinden. När det blåser 
cirka 10 meter per sekund böjs 

Vindmätningsmast på Bergö
vindkraftverkets bladspetsar re-
dan flera meter av vindens kraft.

Information om de faktiska 
vindförhållandena behövs innan 
beslut om vindkraftverksinves-
teringar fattas. Mätningarna tar 
lång tid eftersom alla år är olika 
och mätningar måste göras un-
der alla årstider. Vindkraftver-
kens livslängd är 25–30 år, så för 
investeringen behövs långsiktiga 
uppgifter om vindförhållandena. 
Mätningarna tar cirka två år och 
därefter nedmonteras masten.

Femtio gånger mer kapacitet, 
samma grundstruktur

Vindkraftverkens turbintek-
nologi utvecklas fortsättningsvis 

snabbt. Vindkraftverken är allt 
högre och hittills har man va-
rit tvungen att skrota alla gamla 
prognoser om att utvecklingen 
stannar upp.

Vindkraftverkets grundkon-
struktion har dock varit tidstå-
lig, även om kapaciteten har ökat 
50-faldigt. Den teknisk-ekonomis-
ka optimala konstruktionen består 
av ett torn och ett maskinrum med 
tre blad. Ännu på 1980–1990-ta-
len hade vindkraftverken konkur-
rerande konstruktioner som såg 
speciella ut. Deras typiska kapaci-
tet var 0,3 MW eller mindre.  De 
planerade kraftverken i Korsnäs 
beräknas ha en kapacitet på 12–20 
MW.

Foto: Forststyrelsen/Roni Lehti
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Vid fullmäktigemötet 31.5.2021 
lämnade ledamot Kim Sebbas 
m.fl. in en motion om följande:

• Att Korsnäs kommun utar-
betar en plan för ett bättre 
och ökat utbud av hyres-
bostäder.

• Att Korsnäs kommun snabbt 
utvärderar alternativen för 
byggprocesser tillsammans 
med privata aktörer.

• Att Korsnäs utvärderar kom-
munens möjligheter att själv 
inleda ett eller flera nybyg-
gen av hyresbostäder på 
kommunens mark i framfö-
rallt södra och norra delen 
av kommunen där pendling-
en ifrån, är som attraktivast 
och en växande trend.

Redan före motionens inläm-
nade har kommunen aktivt jobba 
med frågorna kring boende ge-
nom utarbetandet av det markpo-
litiska programmet som godkänts 
av fullmäktige.

Inköp av mark
Mark för bostadsbyggande har 

inköpts i Bjurbäck och Molpe. i 
övriga delar finns en del mark i 
kommunens ägo som kan använ-
das för att bygga hyresbostäder.

Kommunen har reserverat i 
budgeten medel för eventuella fle-
ra inköp under kommande år.

Under hösten 2021 hölls inom 
ramen för projektet Möjligheterna 
Korsnäs en diskussionskväll med 
de lokala byggentreprenörerna om 

hur man kunde få i gång byggan-
det av hyresbostäder i kommunen. 
En förfrågan till byggföretag utan-
för kommunen har också sänts.

Kommunalt budgetanslag
I budgeten för 2022 finns anslag 

så att kommunen kan medverka i 
bildandet av ett eller flera bostads-
aktiebolag i någon form så att byg-
gandet av hyresbostäder kan starta 
under 2022. Beloppet är ännu inte 
låst till något specifikt objekt. 

Intresse har visats för byggande 
av radhus i Molpe och i Kyrkbyn. 
Finns det ytterligare intresse borde 
kommunen ha beredskap att delta 
även i dessa projekt.

Planer för mera hyresbostäder i kommunen

BOSTADSTOMTKAMPANJ 2022
Korsnäs kommun förlänger 
sin bostadstomtkampanj 
och erbjuder nu alla en 
möjlighet att få bygga och 
bosätta sig i det natursköna 
Korsnäs. Bostadstomtkam-
panjen pågår under år 2022 
och kommunen säljer egna-
hemstomter för 10 €/st och 

radhustomter för 1000 €/st.

Du vet väl att du kan reser-
vera en bostadstomt i tre år? 
Reserveringsavgiften är 100 

euro per kalenderår.

För mera information och 
förfrågningar ta kontakt:  

info@korsnas.fi 
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Behandlade bygglov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 15.12.2021 beviljat föl-
jande ansökningar om bygglov.

Bygglov
Byggherre  By, RNr  Ändamål
PK Norrdahl ab  Harrström 1:61  Fiskhanteringsutrymme
Sami Rintala  Molpe 5:115  Bastubyggnad 
Christine Skjäl  Molpe 6:197  Bostad
Christine Skjäl Molpe 6:197  Garage

Byggnadsinspektören har som tjänstemannabeslut behandlat och 
godkänt följande åtgärdstillstånd och rivningsanmälningar.

Åtgärdstillstånd
Byggherre  Ändamål
Korsnäs kommun Intervalltrappa
Linda Saarela Ändringsarbeten
Siv Granqvist-Neovius Förrådsbyggnad
Andtfolk & Yljens Värmebrunn
Jan-Erik o Eva Mattlar Värmebrunn
Vasa Elnät 2 st parktranformatorer
Linda Linvall Värmebrunn
Fastighets ab Molpe Strömmen Värmebrunnar
Rego o Birgitta Sandholm Värmebrunn

Rivningsanmälan
Byggherre  Ändamål
Mikael Nordmyr  Skugghus
Johan Rusk Skugghus
Matias Eklund  Äldre bostadshus och
 ekonomibyggnad

Korsnäs kommun har i tre års 
tid deltagit i Vasaregionens lo-
kal- och tomtregister (www.va-
saregionenslokaler.fi). Registret 
finns på en hemsida med infor-
mation om lediga företagsloka-
ler och –tomter i Vasaregionen.

Åren 2019 – 2021 har tjäns-
ten varit ett bredare kommunalt 
samarbetsprojekt och ett verktyg 
för att brett kunna presentera alla 
lediga företagstomter i regionen. 
Från 2021 och framåt har VASEK 
varit med och finansierat och stöt-
tat sidans marknadsföring och 
kommunikation.

Kommunstyrelsen beslutade 
24.1.2022 att delta i Vasaregionens 
lokal- och tomtregister 2022 till en 
kostnad om 365 euro.

Regionalt tomt- och lokalregister för företag
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Första bildningschefen  
i Korsnäs
Tjänsten som bildningschef var 
ledigförklarad under tiden 19.10-
4.11.2021. Korsnäs kommun fick åtta 
ansökningar till tjänsten, varav sju 
var behöriga.
Kommunfullmäktige valde .12.2021 
ped.mag Silvia Ekman till ny bild-
ningschef i Korsnäs med fil.mag. 
Johan Gulin som reserv. Silvia Ekman 
meddelade senare att hon inte tar 
emot tjänsten som bildningschef i 
Korsnäs. Johan Gulin kontaktades och 
han valde att ta emot tjänsten. Den 7 
januari 2022 inledde Johan Gulin sin 
tjänstgöring i Korsnäs som bildnings-
chef.

Johan Gulin 
- Korsnäs nya bildningschef

En egen bildningschef är nå-
got som personalen inom bild-
ningsväsendet i Korsnäs länge 
efterfrågat och nu har det bli-
vit möjlighet. Efter att tidigare 
haft gemensam bildningschef 
med Malax har kommunens or-
ganisation ändrats och en egen 
bildningschef har anställts. Den 
som fått uppdraget att fungera 
som bildningschef i Korsnäs är 
fil.mag. Johan Gulin, 46 år från 
Närpes. 

För Johan Gulin är det här första 
uppdraget med administrativa frågor 
inom bildningsväsendet. Efter att fått 
examen som filosofie magister i histo-
ria och religion vid Umeå universitet 
i Sverige har Johan jobbat som lärare 
på Föglö, Åland, Björneborgs svenska 
samskola, Närpes gymnasium, Gran-
kulla gymnasium och nu senast i som 
lärare i historia och samhällslära i 
Närpes högstadieskola. För två år se-
dan läste han vidare vid Peffan för att 
få rektorsbehörighet.

Hur kom det sig att du sökte tjäns-
ten som bildningschef i Korsnäs?

- Efter sexton år som lärare, kände 
jag att det var dags för något annat, 
menar Johan.

- Rektorstjänster växer inte på träd. 
Jag sökte en tjänst som rektor i När-
pes, men fick inte den tjänsten. Sedan 
fick jag tips om att en tjänst som bild-
ningschef var aktuell och beslöt mig 
för att söka. 

Vilken är den största skillnaden 
mellan att jobba som lärare och bild-
ningschef?

- Nu får jag för första gången se det 
massiva jobbet som föregår alla beslut 
inom bildningsväsendet, förklarar Jo-
han.

- Eftersom det är en helt ny tjänst 
för Korsnäs och organisationen gjorts 
om, får jag möjlighet att bygga upp 
något nytt från grunden. Det är ut-
manande, men intressant. Den tidi-
gare bildningschefen i Malax, Agneta 
Martin, finns ju trots allt bara ett tele-
fonsamtal bort, om jag behöver kolla 
upp något.

Ny personal i bildningsväsendet
Johan Gulin har ännu inte hunnit 

besöka alla kommunens skolor under 
sina första veckor i jobb. Det finns 
mycket administration att sätta sig in 
i och coronasituationen gör att man 
ska undvika onödiga besök. Men se-
nast i februari ska han hinna åka runt 
och få en riktig bild av verksamheten. 

Den nya organisationen inom bild-
ningsväsendet innebär att han förut-
om grundskolorna även är sektorchef 
för småbarnspedagogiken, bibliote-
ket, kulturen och fritiden.

- Vi har duktiga rektorer i våra sko-
lor. Två av dem är nya och en är mer 
erfaren, konstaterar han.

- Biblioteks, kultur- och fritidsfrå-
gorna leds av erfaren personal och 
sköter sig själv än så länge.

Barndagvården har en ny ledare för 
småbarnspedagogik, Emma Hägg-
dahl, och henne delar Johan rum med 
i kommungården. Det gör samarbetet 
smidigt. 

Hur ser framtiden ut för bildnings-
väsendet i Korsnäs? Hur ser det ut 
med elevstatistiken och skolorna?

- Tyvärr visar elevprognosen på en 
nedåtgående trend, påpekar Johan.

Gällande skolstrukturen vill han 
inte ta ställning. Det är politiska be-
slut.

- Att ändra på skolstrukturen är 
ingen bra lösning. Just nu finns det 
ingen skolfastighet, som kan ta emot 
alla kommunens elever. Byskolorna 
hjälper till att hålla landsbygden i liv. 
Små, gemytliga skolor är bra för elev-
erna och än så länge fungerar de bra, 
menar Johan Gulin.

Text och foto: Kenth Nedergård
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HANDLEDARE FÖR
REHABILITERING

KORSNÄS KOMMUNS NYA

SOFIA 

är utbildad närvårdare och massör.

REHABILITERING LÄMPAR SIG

då du behöver hjälp att röra dig
eller klara av vardagssysslor i
hemmet, t.ex efter en höft- eller
knäoperation, en stroke eller något
annat som försvagat funktions-
förmågan. 

SYFTET MED REHABILITERING

är att du genom träning, via
hjälpmedel och anpassning av
hemmiljön ska  kunna hantera din
vardag. 

MÅLET MED REHABILITERING

är att vi strävar efter att förbättra,
bibehålla eller återställa funktions-
förmågan för den äldre som bor
hemma. En målsättning kan vara att
komma lättare ur sängen, gå i
trappor, gå efter tidningen osv.

REHABILITERINGEN KAN BETYDA

hjälp att beställa hjälpmedel 
stödperson för
närståendevårdare
gångträning inne/ute
trappträning
sittgymnastik
balansträning 
avkoppling 
lätt massage
stretchning
rörlighetsträning
tejpning

TA KONTAKT OM DU BEHÖVER
REHABILITERING! 

SOFIA ENBACKA 
TELEFON: 050- 3437822 

VARDAGAR KL. 08-16

SMÅBARNSPEDAGOGISK 
VERKSAMHET, EFTIS OCH 

MORRIS I KORSNÄS KOMMUN
för verksamhetsåret 2022 - 2023

(1.8.2022 - 31.7.2023)
                                    
Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds på:
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar, Lillkotten 
1-3 åringar och Siili-Kotten 1-5 åringar 
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan 1-3 
åringar
Harrström daghem: 3-5 åringar, 1-3 åringar
  
Nya platser inom småbarnspedagogiken 
kan sökas fortgående. Gör ansökan minst 4 
månader på förhand!
För de barn som redan har plats inom den 
småbarnspedagogiska verksamheten på 
daghemmen behövs ingen ny anmälan. För-
frågan om timbehov /månad sänds ut via 
daghemmen. 
Rikta ansökningar för småbarnspedagogisk 
verksamhet på daghemmen till: 
Daghemsföreståndare Emma Häggblom, 
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs eller emma.
haggblom@korsnas.fi, tel. 050-5015587

Småbarnspedagogisk verksamhet för för-
skolebarn före och efter förskolan och 
morgon- och eftermiddagsverksamhet för 
skolbarn i åk 1-2 ordnas på eftis i Korsnäs 
kyrkoby skola, på Harrström daghem och i 
Molpe skola (för tiden 16.8.2022-2.6.2023) 
Ansökningsblankett, som finns på kommunens 
hemsida under småbarnspedagogik, lämnas in 
senast 11.3.2022 till 
Bildningschef Johan Gulin, 
Strandvägen 4323,66200 Korsnäs eller
johan.gulin@korsnas.fi tel. 050-5958829

Korsnäs den 27.1.2022
Johan Gulin 
Bildningschef
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Nyföretagscentrumet, som grundades 1992 och 
blev en del av Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs 
verksamhet 2008, har träffat över 10 300 blivande 
företagare och har hjälpt och stött skapandet av 
mer än 4 500 nya företag i Vasaregionen.

– Det viktigaste inom vår rådgivning är att hjälpa livs-
kraftiga företag att födas, det vill säga antalet etablerade 
företag är inte det viktigaste. De företag som har etable-
rats med hjälp av Nyföretagsentrum klarar sig bättre än 
genomsnittet. Företagare tryggar att det finns ett brett 
utbud av nödvändiga tjänster i regionen, och samtidigt 
ökar de kommunernas skatteinkomster. Dessutom ökar 
köpkraften i regionen i takt med att livskraftiga företag 
sysselsätter både företagare och arbetstagare, listar Star-
tias direktör Tommi Virkama Nyföretagscentrumets rele-
vans för regionen.

Startias tjänster, som är avgiftsfria för kunderna, finan-
sieras genom VASEKs ägarkommunernas grundfinansie-
ring men också med stöd av ett stort expertnätverk.

29 procent fler nyföretagare
Nyföretagscentrum Startia ökade antalet kunder med 

så mycket som 29 procent år 2021. I stället låg antalet 

Antalet kunder ökade betydligt före Antalet kunder ökade betydligt före 
Startias 30-årsjubileumsårStartias 30-årsjubileumsår
- Startia firar sitt 30-årsjubileumsår 2022 - Startia firar sitt 30-årsjubileumsår 2022 

grundade företag kvar på samma nivå som tidigare år.
• Blivande företagare som har fått startrådgivning 

753 (2020: 583)
• Kundkontakter (personliga möten, videomöten, te-

lefonsamtal, e-post) 1 213 st. (2020: 1 029 st.)
• 196 nya företag som startats efter startrådgivning 

(2020: 182), 26 % av alla företag som grundades i 
regionen.

– Deltidsföretagandet och lättföretagandet har ökat 
tydligt. Lättföretagare som driver verksamheten genom 
olika faktureringstjänster utan ett FO-nummer syns inte i 
vår statistik som grundade företag. Detsamma gäller för 
företag med FO-numret som inte har registrerat sig i han-
delsregistret, påminner Virkama.

Mer utveckling, färre coronautmaningar
Efter att verksamheten startats blir regionens företag 

kunder till VASEKs företagsrådgivning. 
• Företag som var i kontakt med VASEKs företagsråd-

givning 1 096 (2020: 1 221)
• Kundkontakter (personliga möten, videomöten, te-

lefonsamtal, e-post) 2 728 st. (2020: 3 109 st.)
• Av dessa företag fick 182 (2020: 175) hjälp i ägar- 

och generationsskiften.
• Av dessa företag fick  395 (2020: 701) stöd för ut-

maningar i samband med corona-situationen eller 
för att ansöka om coronastöd.

– Förra året hade de allra flesta av våra kunder planer 
för affärsutveckling, tillväxt och investeringar. Utmaning-
ar i samband med corona, och andra ekonomiska utma-
ningar kvarstår naturligtvis, säger Kjell Nydahl, direktör 
för företagstjänster.

– Just nu pågår den femte omgången av ansökningar 
om kostnadsstöd. Vi uppmuntrar alla företagare att ta 
reda på sina egna möjligheter att ansöka om stöd.  Vi 
hjälper vid behov, så boka tid och låt oss ta reda på de 
kriterier och möjligheter, påpekar Nydahl.

www.startia.fi
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stipendiefond

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

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

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

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

Fullständiga ansökningar lämnas in till 
Korsnäs kommun senast 15.3.2022. Förse-
nade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna 
kan kompletteras t.o.m. 31.3.2022.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/ 

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

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

AC Silverbergs         
stipendiefond

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

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

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

stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för 

kompletteringsstudier

Fullständiga ansökningar lämnas in till 
Korsnäs kommun senast 15.3.2022. Förse-
nade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna 
kan kompletteras t.o.m. 31.3.2022.

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

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

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

Ansökan om stipendier

Ansökningsblanketter för stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under 
adressen https://www.korsnas.fi/kommunen/stadgor-och-dokument/blanketter/
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22.2-8.3 Gåtfull skidorientering på Waterloo (mera info i denna tidning).
 Arr. Möjligheternas Korsnäs

Mån 28.2 Slängkälkens dag vid museiområdet i  
 Korsnäs kl 10-13.
 Åka slängkälke, bygga Korsnäs största   
 snögubbe, korvgrillning. 
 Arr. Korsnäs Fritid
 Kalevaladagen firas med sång och musik kl.19.00 på biblioteket
 Siv Ågren och Tine Sylvest. Arr. Biblioteket

Tis 1.3 Sportlovsdag på Parra. Anmälan till annika.lumme@evl.fi eller tel 
 044-410 823 senast måndag 21.2. Arr. Korsnäs församling.

Ons 2.3 Skrinna eller spela hockey vid Molpe rinken kl.10-11.30  
 Skrinna eller spela hockey vid Korsnäs rinken kl.13.00-14.30. 
 Arr. Korsnäs Fritid.
 Klubbtävling på skidor kl.19.00 vid Waterloo, klassisk stil. Arr. IF Fyren.
 
Tor 3.3 Skrinna eller spela hockey vid Harrström rinken kl.10-11.30. 
 Arr. Korsnäs Fritid.
 Pyssel på biblioteket med Camilla, drop in kl.12-16.
 Spela brädspel eller ta en match på minispelbordet. Låna böcker, tidningar   
 och filmer! Biblioteket tel nr. 06-3479 140.

Fre 4.3 Skrinna eller spela hockey vid Taklax rinken kl.10-11.30. 
 Arr. Korsnäs Fritid.
 Pyssel på biblioteket med Camilla, drop in kl.12-16.
 Spela brädspel eller ta en match på minispelbordet. Låna böcker, tidningar   
 och filmer! Biblioteket tel nr. 06-3479 140.

Sön 6.3 Avsluta sportlovet vid PB! 
 Sista dagen av sportlovet 6.3 erbjuder Gym PB något för både stora och små!
 Söndagens schema: 
 Förälder+barnträning klockan 11.00 - 11.45
 Öppet hus mellan 14.00 - 17.30 där vi bjuder på smakprov, kaffe, 
 träningstips med mera! 
 Förälder+barnträning klockan 18.00 - 18.45 
 Anmälan till träningspassen görs via hemsidan/träningskalendern, 
 proteinandbiceps.fi 
 Hoppas vi ses! I samarbete med Korsnäs Fritid. 

Håll utkik på Facebook för mer sportlovsprogram! 
Kontakta roger.lindholm@korsnas.fi / 044-200 0081  

om du behöver hjälp eller funderar på något!
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Gåtfull skidorientering 
vid Waterloo

 
 

Sportlovsveckan närmar sig och vi hoppas förstås 
att det ska vara bra skidföre då. 

 
Om vädret tillåter, 

arrangeras en gåtfull skidorientering längs skidspåret vid Waterloo. 
Ni kan ta del av skidorienteringen när ni vill under perioden 22.2-8.3.2022.

 
Bege er ut i skidspåret och håll utkik 

efter de orangefärgade ”kontrollerna” (totalt 13 st). 
Kan ni gissa rätt på alla gåtor?

 
 

Genom att använda en QR-läsare i din mobiltelefon 
kan du skanna QR-koden i slutet av skidspåret, 

på så sätt får du fram de kanske inte helt självklara svaren.
 
 
 
 

Ut och njut! 

#möjligheternaskorsnäs

22.2-8.3.2022

Höstens klubbar hade stort intresse från 
alla kommunens lågstadieskolor. Jaktklubb, 
bollsport, djurklubb, mellanmålsklubb samt 
teater och dramaklubb var bland annat några 
av höstens klubbar.
Vårterminens klubbar planeras och för tillfäl-
let är bland annat jaktklubb, ordkonst, boll-
sport, rörelseskojj och hästklubb något som 
man kunnat anmäla sig till. 
Vi tackar alla som gör det möjligt för barnen 
att kunna hitta en eller flera hobbyn de vill 
pröva på!
Vi hoppas på att vårterminen bjuder på en 
frisk och aktiv klubbverksamhet för Finlands-
modellen nu i vår! 
Nadja Söderholm fortsätter som koordinator 
för Finlandsmodellen, läsåret till slut.
Kontakta nadja.soderholm@korsnas.fi
Tel 0509119014
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Utställning och finissage
Februari månads utställning i bibli-
oteket Silentium, målningar av Siv 
Ågren.
Utställningstiden har blivit förlängd 
och avslutas på Kalevaladagen 
måndag 28.2. kl 19 med sång- och 
musikuppträdande av Siv och Tine 
Sylvest.
För första gången i Korsnäs ordnas 
en finissage, eftersom vernissagen 
blev inställd. Varmt välkommen!

Sportlovsprogram
Måndag-fredag 
Biblioteket har många olika brädspel som du kan 
spela med en eller flera kompisar. Minispelbord 
med bordtennis, biljard eller hockey

Torsdag och fredag, på eftermiddagen 
Kom och pyssla med Camilla: Skapa egna berät-
telseloppor eller berättelsetärningar och annat 
sagopyssel.

Bokbussen kör i sportlovsveckan, förutom 
skolturerna på förmiddagarna som då faller bort.
Gör en kvällsutfärd till bokbussen under sportlo-
vet!

Stickcafé
Stickcaféet fortsätter jämn veckas tisdag, så fort 
restriktionerna medger det!
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Läs pressreader hemma!
Nu har servicen med PressReader förbättrats! Du 
kan läsa all världens tidningar och tidskrifter på 
många språk, gratis, hemifrån!
Alla intressen och hobbyer finns representerade 
bland tidskrifterna. På svenska kan du läsa bland 
andra Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet.

Allt du behöver är ett lånekort och en 
pinkod.
Nu är det dags att hämta en pinkod 
i biblioteket och logga in på Press-
Reader-appen!

Nya kontaktuppgifter
Bibliotekschef Carola Bäckström har en ny direkt 
telefonnummer 050-5272966. Ring gärna på detta 
nummer om du har ett ärende som gäller kultur-
verksamhet.
Bokbussen har också fått en ny telefon med 
samma nummer som tidigare, men vi garanterar 
nu bättre hörbarhet!
Bibliotekets telefonnummer 06 3479140
Bokbussen  050 3523310
bibliotekschefen, kulturansvarig 050 5272966

IF FYREN INFORMERAR
KLUBBTÄVLINGAR VINTERN 2022
Vinterns klubbtävlingar har inletts och fortsätter 
enligt bifogad tidtabell. Klubbtävlingar börjar kl. 
19.00 med anmälan mellan kl.18.30-18.45. 
Klasser finns från 6 år och uppåt. Alla som deltar 
i minst 5 tävlingar eller fler får ett större pris och 
de som deltar i minst 2 tävlingar får ett mindre 
pris. Saft serveras (utomhus) till alla som deltar. 
Välkommen med och skida, oberoende ålder och 
nivå!
På grund av rådande situation rekommenderar 
vi att munskydd används av föräldrar och ledare 
även utomhus. Eventuella frågor besvaras av 
Conny Karlsson eller någon annan i skidsektio-
nen.

Programmet är preliminärt, ändringar kan ske. 
Följ med på Fyrens facebooksida och kom med i 
Whatsappgruppen.

9.2.2022 Fristil masstart, Waterloo
12.2.2022 Fristil Distriktstävling, Waterloo (OBS, 
lördag!)
16.2.2022 Klassisk jaktstart, Waterloo
23.2.2022 Fristil jaktstart, Waterloo
2.3.2022 Klassisk, Waterloo
10.3.2022 Fristil klubbmästerskap, Waterloo 
(OBS, torsdag!)
16.3.2022 Fristil byastafett, Waterloo
23.3.2022 Klassisk sprint, Waterloo
30.3.2022 Fristil, Waterloo
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Nu kan du låna också sportredskap i Korsnäs 
bibliotek! Hoppas du kan hitta något som 
inspirerar till fysiska övningar ute eller inne, 
ensam eller i sällskap med någon god vän. 
Följande grejor finns registrerade i bibliotekets 
katalog som föremål och lånas på vanligt sätt 
med lånekort: Tennis-, badminton- och bordten-
nisracketar och bollar till dessa, tyngdlyftnings-
väska och hantlar, frisbeegolf, petanque, boccia, 
fotbollar, jumpamatta, pulkor.

Spela i biblioteket
I biblioteket kan du spela på ett minispelbord 
med biljard, bordtennis eller ishockey. Detta har 
redan blivit en populär sysselsättning efter skol-
dagens slut.
Och förstås finns det böcker om motion, idrott 
och hälsa att låna. Tipsa gärna om vad just du 
önskar läsa och hurdana redskap du önskar till 
utlåning!

Bakgrund
Korsnäs kommunbibliotek hör till de som får ta 
del av utdelningen från kommunens Hembygds-
fond. Testator Jörgen Eriks nämnde biblioteket 
som en av förmånstagarna. Utdelningen kommer 
från den avkastning som goda placeringar ger.
År 2021 beviljade kommunstyrelsen biblioteket 
500 euro att använda för det ändamål vi före-
slagit i vår ansökan. Fjolårets utdelning var 50% 
större än hittills, sammanlagt 10 000 euro dela-
des ut till föreningar och övriga. 
PS! Kom gärna med namnförslag till vår nya 
sportavdelning!

Nytt i biblioteket - låna sportredskap !
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#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! 

 

 

23.2.2022

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 t i l l  camil la .moli is@korsnas. f i  
senast  21.2 .2022

 

 

DET FINNS ALLTID EN ORSAK ATT BESÖKA KORSNÄS!

NU PLANERAR V I  FÖR SOMMAREN 2022

#möjligheternaskorsnäs

OBS!  NYTT DATUM!

#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS 

 

 

Under 2022 planerar vi inom projektet Möjligheternas Korsnäs att

skapa ett distanskontorsutrymme i Korsnäs kreativa center (KKC),

med plats för några distansarbetare/företagare.

 

Vad tycker Du är viktigt för att utrymmet 

ska bli så användbart och ti l ltalande som möjligt?

 

Maila Dina åsikter och förslag ti l l  projektchef Camilla Moliis:

camilla.moliis@korsnas.fi eller gå in via bloggadressen

www.mojligheternaskorsnas.wordpress.com och besvara några

frågor. Dina åsikter vil l  vi gärna ha senast 1.3.2022

 

 

Til lsammans skapar vi ett kreativt distanskontorsutrymme!

 

KORSNÄS 
KREATIVA HUB -

D ISTANSKONTORSUTRYMMEVAD TYCKER DU?

 

 
Julmysteriet: 

Då gruvtrollet g(l)ömde julen...
 
 

Vi gratulerar vinnaren av ett presentkort till 
Escape Room - Gruvkontoret

 
Johanna Rosendahl

 
Rätt svar: Gruvtornet

 
 
 

Tack till alla 
som deltog i jullovsaktiviteten!

 
 
 

 
 

 
 

#möjligheternaskorsnäs
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STEG 1. ÖSTERBOTTENS EVENEMANGSKALENDER
Gå in på https://events.osterbotten.fi

ER PUBLIK VILL HITTA ERT EVENEMANG I 
KORSNÄS-APPEN

Det är nu mycket enkelt att via Korsnäs-appen 
nå ut till besökare och publik. Ta del av infon här nere 

för att se hur lätt ert evenemang blir synligt i Korsnäs-appen.

 
#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS

GENOM KORSNÄS-APPEN KAN NI NÅ:

STEG 2. SKAPA ETT EVENEMANG
Registrera er förening och fyll sen i info om ert evenemang.
Spara och publicera!

STEG 3. KORSNÄS-APPEN
De evenemang som arrangeras i Korsnäs kommun och publiceras i
Österbottens evenemangskalender tas automatiskt med i Korsnäs-
appen.

STEG 4. MARKNDSFÖR OCH GENOMFÖR ERT EVENEMANG
Genom att marknadsföra ert evenemang ökar chansen att nå ut till
fler besökare och en större publik.

Föreningar se hit!

Kommuninvånare
Sommargäster

Turister

 
 
 

Google Play 
App Store

 
Den finns också tillgänglig på

https://app.korsnas.fi

KORSNÄS-APPEN KAN LADDAS NER FRÅN:
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Korsnäs Prästgårdsmuseum - 40 årKorsnäs Prästgårdsmuseum - 40 år

40 år av museiverksamhet 
- Ett unikt museum öppnade 1982
Korsnäs nuvarande kyrka är uppförd 
enligt ritningar av den berömda arki-
tekten Carl Ludvig Engel som också 
planerat domkyrkan i Helsingfors. 
Kyrkan är en korskyrka i trä och 
byggdes år 1831. Samma år inleddes 
byggandet av Korsnäs prästgård som 
blev färdig 1832. Prästgården bygg-
des i enlighet med den så kallade 
herrgårdsplanen. Det var ett storartat 
arbete av folket i bygden att ro iland 
flera dyra och tunga byggnadsprojekt 
på bara några få år. Prästgården 
fungerade som kyrkoherdens bostad 
ända fram till 1976. 
År 1982 invigdes den gamla prästgår-
den till ett Prästgårdsmuseum. Det 
var på intiativ av bland andra bankdi-
rektör Levi Ulfvens, professor Harald 
Teir, många aktiva korsnäsbor och 
arkitekt Panu Kaila från museiverket. 
Panu Kaila skrapade fram alla olika 
tapeter som hade använts i prästgår-
den.Tapeterna i salen har nytryckts 
efter dem som fanns i rummet på 
1890-talet. Den nytryckta tapeten går 
nu under namnet Korsnäs-tapeten. 
Prästgårdsmuseet med sin inredning 
och ursprungliga kakelugnar speglar 
ett dåtida prästhem och visar hur en 
österbottnisk prästfamilj bodde och 

levde i slutet av 1800-talet. På vinden 
finns ett skolmuseum som belyser den 
undervisning på mellanskolenivå som 
kyrkoherden Sigurd Öhrnberg bedrev 
1928-1932. Det berättas att alla hans 
elever lyckades bli antagna till gymna-
siet i Kristinestad och att de alla blev 
studenter.
Den gamla landbondestugan på muse-
iområdet fungerar som hembygds-
museum. Där finns en permanent 
utställning av korsnäströjor och textilier 
samt en utställning om säljakten.
Museiområdets popularitet som 
besöksmål har ökat under de senaste 
åren bl.a. för att intresset för närturism 
i regionen har ökat.

Bli medlem och stöd jobbet med 
en verklig kulturskatt i Korsnäs
Medlem blir du genom att betala med-
lemsavgiften till Föreningen Prästgård-
smuseet i Korsnäs r.f. konto i Korsnäs 
Andelsbank FI65 5552 2550 0073 37. 
Referensnummer: 1232. Medlems-
avgiften för 2022 är 15 euro/person. 
Som medlemsförmån får du en trevlig 
gemenskap med museivännerna och  
tidningen Hembygden. Den ges ut av 
Finlands svenska hembygdsförbund. 
Kom gärna med i verksamheten! Du 
har säkert tips och idéer om kultur-
verksamheten.

Dagens eldsjälar
Vad har dagens eldsjälar åstadkommit 
på museiområdet?
Föreningen har under de senaste åren 
erhållit bidrag från olika fonder. För 
erhållna medel har man förverkligat 
målning av prästgårdens ytterväggar 
och fönsterbågar, satt nytt plåttak på 

prästgården och bastun, målat och 
satt nya daltjärade brädtak på kyrk-
stallarna, på talko har man förnyat den 
gamla ladans stockväggar och satt 
nytt vasstak på den. Museiområdet har 
snyggats upp och ruttna träd har fällts. 
I köket har installerats el-spis, diskma-
skin, kyl/frys och mikrovågsugn samt 
anskaffats större kaffeautomat.
Arbetet med den gamla rian inled-
des i fjol med att stockar fälldes och 
barkades på talko. Två stockvarv på 
rian behöver förnyas. Arbetet med 
förnyande av stockvarven kommer 
att utföras av en specialist på gamla 
byggnader. Rian kommer att förses 
med ett nytt plåttak. Det arbetet utförs 
av en lokal byggfirma.
Bergsvärme är sedan nästa projekt. 
Det gamla värmesystemet i museet 
har krånglat mycket de senaste åren. 
Nu planerar föreningen att övergå 
från vattenburen el.värme till bergs-
värme. En projektplan och  noggrann 
kostnadsberäkning har uppgjorts av 
byggnadsingenjör Christer Öhman 
i samarbete med VVS-Planering 
Lars Nygård för bidragsansökan till 
Svenska kulturfonden och Kyrkosty-
relsen. 
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Bästa företagare
Coronaläget är fortfarande utmanande för en del 

företag och kring restriktionerna är det svårt att 
hänga med i svängarna.

Vi får hoppas det verkligen ska bli normalare ti-
der igen så vi kan träffas på olika sätt, inte bara via 
datorn.

Glädjande nog har föreningen fått många nya 
medlemmar under 2021. Vi har under förra året 
ökat från 52 medlemmar till 61 st. 

Företagarkryssning
En företagarkryssning till Umeå ordnas lördagen 

19.3. tillsammans med de övriga lokalföreningarna 
och Kust-Österbottens Företagare r.f. Info kommer 
på Wasa Bus hemsida inom kort och vår facebook 
sida.

Planera in den dagen och kom ut och träffa andra 
företagare i regionen. Priset borde bli 98 euro per 
person för buss, båt, frukost och middag och pro-
gram men mest är det att träffas och umgås.

Lunchträffar kommer att ordnas genast corona-lä-
get lugnar ner sig och tillåter träffar.

Höstmöte
Korsnäs Företagare höll sitt höstmöte på Profiweld 

9.11.2021 och till ny styrelsemedlem valdes Stina 
Österbro istället för Johan Östling som undanbad 
sig omval.

Styrelsen för 2022 är
Göran Östberg, ordförande
Thomas Ramstedt, vice ordförande
Kenneth Vestberg, kassör
Agneta Vesterback, sekreterare
Mirza Hodzic
Johan Svartgrund
Katarina Westerlund
Carina Lagerström
Stina Österbro
Kommunens representant är Sven-Erik Bernas

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om 
du har frågor eller tips på aktiviteter.

Styrelsen

Sommarevenemang 2022
Jubileumsfest 19.6.2022 på museiområdet
Gammaldags gudstjänst 19.6.2022 kl 11-12 med Guy 
Kronqvist som predikar över ett speciellt tema.
Därefter matservering utomhus vid fint väder kl 12-14.00 
med förslagsvis klimpsoppa och risgrynsgröt. Efter mat-
serveringen hålls ett jubileumsseminarium. 
Förslag till program är hälsningstal av föreningens 
ordförande, presentation av en kort historik om fören-
ingens verksamhet , jubileumstal av professor Nils-Erik 
Villstrand. Sång och musik av ortens förmågor och med-
lemmar ur Närpes spelmansgille.

Sommarteater
Sommarteater om Kaplan Gabriel Kalm och hans son 
Pehr Kalm i slutet av juli eller augusti på museiområdet.

Kaféverksamhet och konstutställning
Kaffe/te med söta och salta bakverk och andra produk-
ter finns till salu under sommaren.
Utställning av tavlor av lokala konstnärer.

Hyr en stämningsfull lokal
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stämningsfull miljö, 
kan hyras för olika familjehögtider som vigslar, dop, 
födelsedagar, släktträffar och minnesstunder. Ta kontakt 
med Anita Ismark per telefon 050-5181949 eller per 
e-post anita.ismark@gmail.com.

Text och foto Anita Ismark

Foto: Anna-Lena Kronqvist
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Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi

Info från Korsnäs 4HInfo från Korsnäs 4H

Kocka med Petra via TeamsKocka med Petra via Teams
2 ggr. kvar av denna omgång Kocka med Petra via 

Teams: 4.2 och 11.2 kl. 17.00 och ca. 1 h framåt, kom 
med en eller båda gångerna! Fixa fredagsmyset med 
Petra du som går i åk 1-6, de yngre barnen behöver ha 
en vuxen med sig.

Anmäl till petra.sundholm@fs4h.fi och kom ihåg att 
meddela eventuella allergier! Ingen deltagaravgift. Re-
cept och länk till Teams skickas till e-posten du anmält 
ifrån.

Petras odlarskolaPetras odlarskola
Online via Teams för dig i åk 1-6 i sällskap av en vuxen

Lördagar 19.2, 12.3, 2.4, 23.4 och 14.5 kl. 10.00 (ca. 1 
lektion/gång)

• Sådd av ovanliga tomater, även för fönsterbrädan!
• Sådd av paprika och chili (milda!)
• Sådd av växter för bin, humlor och fjärilar
• Kryddörter 
• Solrosor
• Sticklingar, omskolning mm.
• Krukodling och samplantering 
• Odling på friland eller i pallkrage

Frön till förkultivering får du av Petra, till friland/pall-
krage väljer du själv.

Deltagaravgift: 20€ för medlemmar, 30€ för icke med-
lemmar

Anmäl senast 7.2 till petra.sundholm@fs4h.fi, länk till 
Teams kommer till e-posten du anmält ifrån.

Mera klubbar är under planering, håll utkik på hemsi-
dan och våra sociala medier!

MatskolaMatskola

Matskolan 2022 planeras som bäst, infon kommer upp 
på hemsidan korsnas.fs4h.fi och matskolan.fi under fe-
bruari månad. Den gemensamma anmälan till somma-
rens matskolor i Svenskfinland öppnar den 1.3.2022 kl. 
10.00 på matskolan.fi/anmalan 

Säkra din plats och anmäl i god tid! Begränsat delta-
garantal.

SSttoorrtt  vvaarrmmtt  ttaacckk  fföörr  eerrtt  uunnddeerrssttöödd!!  

SFP i Korsnäs 

Vinnarna i Korsnäs Hembygdsförenings lotteri 2021:
Huvudvinsten, Korsnäströja i barnstorlek: Annika Westerberg
Korsnässockor: Gunvor Hall
Korsnäsvantar: Wille Ljungqvist, Mathilda Bergström 
Korsnäspannlapp: Eva Åstrand, Nadja Söderholm 
Böcker: Camilla Wahlsten, Malin Mannfolk, Ann-Charlott Gröndahl, Anna Sjölund, 
Inga-Britt Mannfolk 

Vi gratulerar vinnarna! 
 Tack till alla som understött föreningen! 
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Seniorfotbollen
Vi är mitt uppe i vintermånaderna och lagbygget är i full gång. Ordf. Stefan Eklund för 
diskussioner med eventuella tränare och så förstås med spelarna. När vi har möjlighet 
att inleda gemensamma träningar vet vi inte ännu. Hoppas så fort som möjligt. 

Division tre fick till slut med två nya lag p.g.a. att några lag avsagt sig sina platser. IK 
Myran beslöt att inte ta div tre platsen och i stället kom FC Ylivieska med. GBK fick 
fortsätta i div två och in i trean kom i stället laget med nio liv Sporting Kristina. Anmäl-
ningarna till sexan är inte ännu klara så där vet vi inte vilka motståndare vårt andra lag 
kommer att möta.

Jag vill också gratulera futsallaget från Korsnäs BFF Gazije som i sin futsalserie till-
sammans med Kaskö IK är helt överlägsna.

Börje Maars 

Dragningslista för Korsnäs FF:s höstlotteri
Ostrocenter presentkort  300,- lott nr 765 Spa Dealers
Ostrocenter presentkort  300,-  lott nr 655 Jannice Nynäs
Biltillbehör Bergfolk   lott nr 581  Marianne Nord
Biltillbehör MR Motors        lott nr 239  Catharina Nystrand
Bistro                 lott nr 33   Gun-Britt Eklund
Säsongkort Korsnäs FF  lott nr 141   Seija Törmänen
Wasaline                      lott nr 734  Angelica Pellfolk
Wasaline    lott nr 620  Leo Bäcklund
Wasaline     lott nr 396  Malin Mannfolk
Sale                               lott nr 270 Michelle Moliis
Korsnäs Apotek                 lott nr 1      Jonathan Eklund
Korsnäs Blomster              lott nr 205  Leif Wägar

Utlottningen skedde under över-
vakning av Stefan Eklund, Mats 
Ståhl och roger Bergström. 

Vinsterna avhämtas från servi-
cehuset vid Korsnäs Arena sön-
dagen 6.2.2022 kl. 16.00-18.00.

Grattis till alla vinnare och så  
tackar vi så jättemycket de som 
köpt lotter av oss!

Korsnäs Fotbollsförening

Må Bra          lott nr 717  Daniel Back
Dermo Shop                lott nr 67   K-G Revahl
Cellpac                      lott nr 40   Stefan Eklund
Cellpac                        lott nr 30   Johannes Blomqvist
Strandmölle                    lott nr 204 Olivia Östring
Ostrocenter                    lott nr 529   Jan-Erik Westerdahl
Korsnäs Andb                lott nr 601  Wilma Backholm
Korsnäs Andb      lott nr 268  Jannica Söderman
Korsnäs Andb      lott nr 592  Spa Dealers
Korsnäs Andb     lott nr 691  Emma Vägar
Korsnäs Andb     lott nr 328 Pontus Blomberg
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FÖRSAMLINGSNYTT
BARNVERKSAMHETEN

Jul på Hjul
Om du i december mötte en buss som var på väg 
till Betlehem längs Strandvägen såg du inte fel! Det 
var nämligen församlingens buss som körde runt 
med jultemat. Änglar längst bak i bussen, Josef och 
Maria och krubban i mitten och herdar och vise män 
framför. Den vise mannen fick också ta ansvaret för 
både rattande, service och uppvärmning av bussen. 
Vi besökte alla lågstadier och förskolor, Kårkulla 
samt äldreboende i Korsnäs. Överallt mötte vi glatt 
och positivt bemötande. Vi ordnade även en liten 
frågesport för barnen och frågade bland annat vem 
Gud älskar och till vår glädje kände barnen till att Gud 
älskar alla, inte bara de snälla och fogliga! 

GUDSTJÄNSTER OCH HÖGMÄSSOR
Gudstjänster och högmässor ordnas i regel i Korsnäs 
kyrka kl. 11 varje söndag. Två söndagar med speciella 
program är på kommande i februari. 

Kyrkans program sköts i regel av personalen. Andra 
arrangemang meddelas särskilt.

Familjegudstjänst 6.2 

De som har låtit döpa sitt barn de senaste två åren är 
extra välkomna då dophjärtat kommer att plockas ner 
och alla barn (vars ”namnhjärta” plockas ner) får varsin 
barnens bibel. Därtill sjunger söndagsskolbarnen.

Efteråt gemenskap utomhus till förmån för 
Gemensamt Ansvar: korv med bröd, varm saft och 
lyckohjul. 

Ung mässa 20.2 Isak Ekman (Kyrkans Ungdom) talar, 
Alexandra Lumme solist. Efteråt gemenskap utomhus 
till förmån för Gemensamt Ansvar: korv med bröd, 
varm saft och lyckohjul. 

Liten & Stor 
Tisdagar mellan kl.10-12 i Korsnäs 
församlingshem 
Fri lek, sångstund och pyssel!
Servering för 2,50/familj.
Varmt välkomna !

VUXENVERKSAMHETEN
Vuxenverksamheten har som bekant varit på paus, 
men i skrivandet stund får den upptas från och med 
6.2. Vi följer med läget. 
Om vi får träffas fortsätter byasamlingarna vecka 8. 

Samling vid Waterloo i mars
Se Kyrkpressen för närmare information!

GRUPPERNA STARTAR
Snart kör vi igång med barnverksamheten, närmare 
bestämt under vecka 5. Äntligen blir det av! Vi kommer 
att använda ansiktsmasker och iaktta noggrannhet med 
handtvätt o.s.v. under träffarna. 

Grupperna startar enligt följande:

Söndagsskola
Söndagar kl.11-12 i Korsnäs församlingshem. 
Startar med att söndagsskolbarnen deltar i 
familjegudstjänst 6.2. 
Samling kl.10 i kyrkan, för att öva på sånger.

Taklax bönehus
Miniorer ojämna veckor:
Tisdagar kl.13-15 
Junior jämna veckor kl.14-16
Kyrkans Barntimme med Maggie Haga kl.18.00

Molpe bykyrka
Onsdagar
Miniorer (loungar) ojämna veckor kl. 13-15 
Junior (vargungar) jämna veckor kl.14-16

Korsnäs Församlingshem
Torsdagar
Juniorer (Vargungar) kl.14-16
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PANDEMIN HAR SLAGIT HÅRT MOT BARN OCH UNGA I FINLAND  
OCH I VÄRLDENS KATASTROFOMRÅDEN. GE DE UNGA EN LJUSARE  
FRAMTID — DONERA TILL INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR PÅ 
GEMENSAMTANSVAR.FI ELLER TEXTA APU20 (20 €) TILL NUMMER 16588.
#bidratillminmorgondag #gemensamtansvar2022
Kirkkopalvelut ry insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR 2021/8126.

4 Tack till givmilda Korsnäsbor
Diakon Hanna tackar så hjärtligt för:
• alla bidrag till julhjälpen i Korsnäs. Tack vare alla 

givmilda givare blev den totala inkomsten 4100 €! 
• alla som på olika sätt deltagit i Baltikumvännernas 

verksamhet under året. Inkomsten blev över 6000€ 
och tack vare detta kunde vi bland annat dela ut 
över 20 kassar mat till mindre bemedlade i Korsnäs, 
samt finansiera en hjälpsändning till Litauen.

• understödet till våra missionärer. Våra missionärer 
konstaterar:  
Anna Tikum: ”Ni ska veta att ert stöd är otroligt 
värdefullt och gör skillnad”. 
Magnus Dahlbacka: ”För att Korsnäsborna brydde 
sig och tog tag i visionen”. 

• Molpe daghem! Så glad jag blev för er givmildhet, 
173,50€ till julhjälpen! De ordnade en familjekväll 
och sålde saker som barnen gjort och fick ett så fint 
bidrag - diakonens hjärta slår ett stort extra slag för 
sådan godhet! Tusen Tack!

God fortsättning på det nya året hälsar diakon Hanna! 
PS: Nu satsar vi i vår även på Gemensamt Ansvar som 
i år stöder barn och unga som lider av ekonomiska 
problem!  

Snowpark Parra
Hiihtokeskus • Skidcenter • Ski Resort

VÄLKOMNA MED PÅ UTFLYKT TILL PARRA 
TISDAG DEN 1 MARS !

Barn som är 9 år eller yngre behöver ha en vuxen 
med! Anmälan till annika.lumme@evl.fi el. tel.044-
410 1823 senast  den 21.2!

Vi åker med församlingens egen buss och plockar 
upp barnen enligt rutten Molpe-Korsnäs-Tak-
lax-Harrström.

På Parras hemsida kan ni se mer information vad 
som erbjuds samt kostnad för uthyrning. Bussre-
san är gratis.

”Bidra till min morgondag”
Den 6.2.22 inleds insamlingen Gemensamt Ansvar 
2022. I år har man valt att fokusera på barn och unga. 
Coronatiden har gjort att många unga mår psykiskt 
dåligt och i år vill man med Gemensamt Ansvar 
insamlingen satsa på dem. Så vi hoppas att du vill vara 
med och stöda detta viktiga arbete. 20 % av insamlingen 
stannar i Korsnäs, 20% på nationell nivå och 60% går till 
utlandet via Kyrkans Utlandshjälp. Det finns olika sätt att 
bidra och alla sätt är bra! Se nedan: 

Mera info finns på: www.yhteisvastuu.fi/sv

OLIKA SÄTT ATT BIDRA
• Aktia: FI 82 4055 0010 4148 41
• Nordea: FI 16 2089 1800 0067 75
• Pohjola Bank: FI 14 5000 0120 2362 28
• OBS!  Uppge referensnummer 305307
• Mobile pay: 83025
• Skänk en slant i Gemensamt Ansvars insamlingsbörs
• Insamlingstillstånd: RA/2020/639

BALTIKUMVÄNNERNA
Vi öppnar loppiset tisdag 15.2 kl. 13-18. 

Hela, rena och fläckfria kläder och varor 
tas emot! 

Dock inte möbler, böcker eller filmer. 
Vi meddelar på Facebook om restriktioner 

förhindrar öppnandet.

PARKARBETARE TILL 
BEGRAVNINGSPLAN/FÖRSAMLINGSHEM

Vill du komma och sommarjobba hos oss ?
Det handlar främst om gräsklippning och gräsröjning men 
även om annat utearbete, t.ex. ogräsrensning och krattande 
av grusgångar och dylikt.
Även städning och underhåll av fastigheter kan ingå i ditt 
arbete.
Du bör helst var född 2005 eller tidigare och kunna arbeta 
självständigt.  Maila i så fall oss och uppge under vilken tid 
du kan arbeta och om du eventuellt har arbetat tidigare med 
motsvarande arbete. För mera information ring Christina 
på telefon 044-4101820.
Din ansökan sänder du till: korsnas.pastorskansli@evl.fi se-
nast 28.2.2022.

Sommarjobb
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Möten

Föreningen Prästgårdsmuseet i 
Korsnäs r.f. kallar till

 ÅRSMÖTE
Lördag den 19 februari 2022 kl. 14.00 i Korsnäs bibliotek. 
Förhandsanmälan senast 16.2 till  Anita Ismark per e-post 
anita.ismark@gmail.com eller per telefon 050-5181949 pga 
eventuella pandemidirektiv.

Stadgeenliga ärenden.

Efter årsmötet håller Ann-Sofi Backgren 
föredrag om Starke prästen på Bergö 

Kaffeservering

Välkomna!

Korsnäs den 20.1.2022

Styrelsen

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. kallar till

 ÅRSMÖTE
Söndag den 20 mars 2022 kl. 15.00 i Korsnäs bibliotek. 
Förhandsanmälan senast 16.3.2022 till sekreterare Anna-
Lena Kronqvist per e-post annalena.kronqvist@icloud.
com eller per telefon 040-7565597 pga eventuella pande-
midirektiv.

Stadgeenliga ärenden.

Svenska Pensionärsförbundets 
nya förbundsordförande Ulla-Maj 
Wideroos håller festtal efter årsmötet.

Sång och musikunderhållning

Kaffeservering.

Välkomna!

Korsnäs den 20.1.2022

Styrelsen

Årsmöte
Korsnäs 4H håller årsmöte onsdagen den 9.3.2022 
kl. 19.00 på 4H:s kontor, Industrivägen 4, Korsnäs. 
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. 

För distansdeltagande via Teams, skicka e-post till 
petra.sundholm@fs4h.fi senast 9.3 kl. 18.30, för att 
få länk till mötet.

Välkomna!
Styrelsen

 
Årsmöte 

Molpe ungdomsförening Enighet r.f. håller 
årsmöte söndag 20.2 kl. 14.00 på Fia’s Inn. 

Mötet hålls som normalt om möjligt och 
annars som hybridmöte. För 
distansdeltagande via Microsoft teams skicka 
ett e-postmeddelande till 
molpeuf@gmail.com senast 20.2. kl. 12.00 för 
att få länk till mötet. 
 

 

- Stadgenliga 
ärenden.  

 

Välkomna! 
 

Kungörelse
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Föreningen Prästgårdsmuseet i 
Korsnäs r.f. anställer en 

Sommarguide
till Korsnäs Prästgårdsmuseum för tiden 14.6-14.8.2022.
Museet är öppet för besökare tisdag-söndag kl. 13-17.

Vi söker en öppen och glad person med lämplig 
utbildning och intresse för prästgårdens kulturhistoria. 
För jobbet behövs kunskaper i svenska, finska och gärna 
engelska och IT-kunskap.
Till arbetsuppgifterna hör att

•	 Guida enskilda och grupper
•	 Katalogisera museets föremål
•	 Sköta sommarkaféet 
•	 Hålla museet och dess omgivning i skick

Ansökningar med löneanspråk sändes senast 7 mars 
2022 till Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f., 
Ordförande Anita Ismark, Kyrkobyvägen 167, 66200 
KORSNÄS eller per e-post anita.ismark@gmail.com. 
Närmare information ges per telefon 050-5181949.

Korsnäs 20.1.2022
Styrelsen
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Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

DIN LEVERANTÖR INOM 
FARMNÄRINGEN 

Hos oss hittar du alla tillbehör 
inför SEMINERINGEN 

Solrosfrön, talgbollar, 
talgstänger, havre 
samt jordnötter i lager 

Latz kattmat 
As Good As It Looks 
Mixed - i gele 
44 x 85g 

Ett parti vinterskor med dubbar 
i lager -  till specialpris! 

79€ 

SIMLÄRARE &
LEKLEDARE 

Folkhälsan i Korsnäs söker 

Till sommarens simskoleverksamhet.

Preliminära datum: Molpe 27.6-8.7

 Harrström 11.7-22.7 

 

Ansökan samt meritförteckning ska vara styrelsen

tillhanda senast 28.2.2022. Ange vilken arbetsuppgift

du söker i första hand. Sänd din ansökan per e-post till

smulterpernilla@gmail.com

Simlärarna ska vara 18 år fyllda när simskolan börjar.

Lekledarna ska vara 15 år fyllda när simskolan börjar.

Lediga platser
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Korsnäsin uusi vuosi

Uusi vuosi on alkanut vauhdilla. Ensimmäiset historialliset 
hyvinvointialuevaalit pidettiin ja kovasti jännitettiin, mikä on tu-
los Korsnäsin kaltaisen pienen kunnan osalta. Saamme onnitella 
Johanna Juthborgia loistavasta vaalituloksesta ja varmasta paikasta 
uudessa valtuustossa. Kunnan muutkin ehdokkaat antoivat hienon 
panoksen, ja demokratian hengessä on ilahduttavaa nähdä, että vaa-
leissa on hyviä ehdokkaita Korsnäsista. Ja lisäksi ehdokkaita mones-
ta eri puoleesta.  Uudella hyvinvointialueella vaihdetaan  varmasti 
mielipiteitä ja mielipiteet törmäävät eri asioissa. Uskon, että sopu 
asioihin voidaan löytää puolueiden sisällä ja puolueiden kesken.

Uudella valtuustolla, joka  aloittaa työnsä hyvinvoin-
tialueen  toiminnan käynnistyessä, on monta vaikeaa 
asiaa, joihin  sen on otettava kantaa. Niistä  Pohjan-
maan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuustossa 
nyt istuvat saavat ottaa vastaan moitteita, kun maksut 
ja hinnastot on harmonisoiva. On nimittäin niin, että 
kun toiminnat siirtyvät 14 kunnasta, niin usein on 14 
vähän erilaista tapaa hoitaa asioita. Kun organisaa-
tio vaihdetaan 14 erilaisesta organisaatiosta yhteen ja 
samaan, on myös koordinoitava yhteen ne tavat, joil-
la asioita hoidetaan. Jo tammikuussa 2022 näimme 
mediassa raportoitavan, että asukkaat kunnissa ovat 
tyytymättömiä maksujen korotuksiin.

Kun käytäntöjä, hintoja ja palkkoja harmonisoi-
daan, niin yksinkertaisinta on, että harmonisointia 
tapahtuu vain ylöspäin korkeammalle tasolle. Palk-
kojen suhteen se on oikeastaan ainoa tapa, koska 
kenenkään palkkaa ei voi laskea.  Hoivan ja huollon 
palkkatasohan oli  ylipäätään vaalikampanjan kes-
kustelluimpia aiheita ja saadaksemme kunnon mah-
dollisuuden houkutella työvoimaa tälle toimialalle, 
niin alan palkkojen korottamiseen on kyllä tarvetta  
koko maassa.

Mielestäni meidän vuoden 2022 vapaaehtoinen  
hyvinvointialueemme olisi voinut odottaa hieman 
asiakasmaksujen korottamisen suhteen. Näiden kah-
den mallin välinen ero on, että peruskunta kattaa 
asukkaittensa käyttämien palvelujen kustannukset. 
Jos esim. Kristiinankaupunki silloin haluaisi pitää 
alemman ateriamaksun, niin kunta joutuu kattamaan 
tämän  lisäkustannuksen. Sen vuoksi ajattelen niin, 
että olisi voitu valita pehmeämpi siirtyminen vuonna 
2023 aloittavaan valtiolliseen hyvinvointialueeseen 
korottamalla maksuja vain vähän vuonna 2022 ja lo-
put vuonna 2023.

Toinen vaihtoehto olisi ollut, että alueella ei olisi 
otettu korkeinta vaihtoehtoa maksuille. Tietääkseni 
mikään ei kiellä alentamasta maksuja, paitsi sillo-
in kun nettokustannus tulee kalliimmaksi kunnalle, 
joka saa alempia tuloja.

Kun liitymme valtion hyvinvointialueeseen v. 2023, 
niin ei ole oikeastaan mitään vaihtoehtoa maksujen 
suhteen. Silloin kaikkia on kohdeltava tasapuoli-
sesti, koska rahoitus tulee yhteisestä valtion kassasta. 
Luulen myös pitkällä tähtäimellä, että uudelle val-
tuustolle tulee olemaan haaste saada tulot ja menot 
kohtaamaan. Tästä syystä voi helposti tulla painetta 
korottaa maksuja edelleen.

Kun hyvinvointialueiden lainsäädäntö hyväksyttiin 
eduskunnassa, niin monessa maan kolkassa voitiin 
suurella helpotuksella todeta,  että rahoitusmallissa 
ei ole kansallista ”säästö”linjaa. Mutta Pohjanmaalla 
hyvinvointialueena on pieni epäkohta niissä kertoi-
missa, jotka määräävät paljonko rahaa tulee alueel-
lemme. Julkistetut, alustavat koelaskelmat osoittavat, 
että alueemme häviää rahoitusmallissa ja menettää 
hieman rahoitusta ylimenoaikana. Näin ollen uusien 
valtuutettujen haasteet ovat kyllä monet, sillä maks-
ut, jotka mainitsin esimerkkinä, ovat vain pieni osa 
hyvinvointialueelle kuuluvasta suuresta palvelutuo-
tannosta.

Omassa kunnassamme vuosi pyörähtää käyntiin 
tutuilla raiteilla ja nähtäväksi jää, uskallanko jo ensi 
numerossa antaa varovaisen ennusteen  kuntatalout-
emme vuoden 2021 tuloksesta. Mutta mielestäni oma 
valtuustomme, joka yksimielisesti hyväksyi vuodelle 
2022 laaditun talousarvion, on antanut meille hyvät 
edellytykset ja monta hyvää hanketta tehtäväksi vuo-
den aikana.

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Korsnäsissa äänestysaktiivisuus oli Pohjanmaan 
toiseksi korkein – 65,1 %. Ahkerimmat äänestäjät 
olivat Harrströmistä (70,8 %). Moikipäästä äänesti 
69,6 %, Korsnäsin kirkonkylästä 63,4 % ja Taklax-
ista 57,8 %.

Puolueista ylivoimaisin oli RKP, joka keräsi 1029 
ääntä, mikä vastaa 93,8 % kaikista Korsnäsissa an-
netuista äänistä. SDP, joka oli toiseksi suurin, sai 45 
ääntä, mikä vastaa 4,1 %. Vasemmistoliitto ja Kri-
stillisdemokraatit saivat seitsemän ääntä kumpikin. 
Uusi puolue, Valta kuuluu kansalle, sai viisi ääntä. 
Kokoomus ja Perussuomalaiset saivat kaksi ääntä 
kumpikin. Muut puolueet jäivät Korsnäsissa ilman 
ääniä. Kaksi ääntä hylättiin.

Korsnäsin ääniharavat
Paikallisehdokkaat Johanna Juthborg (RKP) ja 

Lars-Erik Nylund (RKP) saivat 64,3 % kaikista 

Korsnäsissa annetuista äänistä. Johanna Juthborg sai 
480 ääntä ja Lars-Erik Nylund sai 226 ääntä. Maa-
lahden ehdokkaat tulivat kolmannelle ja neljännelle 
sijalle: Mia West sai 102 ääntä ja Mikko Ollikainen 
sai 95 ääntä. Rainer Bystedt, Vöyristä, sai 24 ääntä. 
Seitsemännelle sijalle tulee ensimmäinen Sosiaalide-
mokraattien ehdokas: Janina Hannus, Harrströmi-
stä, joka sai 19 ääntä Korsnäsista. Toinen paikallinen 
SDP-ehdokas, Stina Österbro, keräsi 6 ääntä Korsnä-
sista.

Johanna Juthborg sai yhteensä 771 ääntä ja tuli myös 
valituksi uuden hyvinvointialueen valtuustoon varsi-
naiselle paikalle, ainoana korsnäsilaisena. Lars-Erik 
Nylund sai yhteensä 262 ääntä ja joutui varamiespa-
ikalle.

Hyvinvointialuevaalit 2022 - tulos Korsnäsissa

Korsnäs sai edustajan Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen valtuustoon. Johanna Juthborg RKP:stä va-
littiin reilulla marginaalilla.

Johanna Juthborg on ollut aktiivinen paikallispo-
litiikassa vuodesta 2008 lähtien, jolloin hänet valittiin 
kunnan perusturvalautakuntaan. Tätä nykyä hän on 
kunnanvaltuutettu ja Kårkullan valtuustojäsen kol-
matta kautta. Hän on myös Selkämeren sairaskodin 
hallituksen jäsen sekä Korsnäsin kunnan teknisen 
lautakunnan ja valvontalautakunnan jäsen.

Johanna on 46-vuotias, syntynyt Närpiössä ja on 
asunut perheineen Korsnäsissa 16 vuotta. Hän on 
koulutukseltaan lähihoitaja ja suuntautunut vam-
maishuoltoon sekä sosionomi (AMK) perhetyön ja 
vanhushuollon pätevyydellä. Hän lukee parhaillaan 
hoitotieteen maisteriopintoja ÅA:ssa.

Työelämässä hän on enimmäkseen ollut vanhus-
huollossa lähihoitajasta yksikönohjaajaan,  sekä avo- 
että laitoshuollossa. Aiemmin hän työskenteli psy-
kososiaalisessa työssä psykososiaalisen yhdistyksen 
toiminnanjohtajana,  tukihenkilönä, henkilökohtai-
sena avustajana, kriisiryhmän jäsenenä ja ryhmäno-
hjaajana.

Korsnäs sai paikan hyvinvointialuevaltuustosta
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Korsnäs jatkaa  
kaksikielisenä kuntana

Korsnäsin kunta päätti 17.11.2014 anoa vapaa-
ehtoisesti kaksikielisen kunnan asemaa. Korsnäsin 
kunnan anomus myönnettiin vahvistamalla va-
paaehtoinen kaksikielinen asema valtioneuvoston 
asetuksella 13.05.2015. Kielistatus on tätä nykyä 
sovittuna vuosille 2013-2022.

Valtioneuvoston asetuksella määrätään joka kym-
menes vuosi virallisten tilastojen pohjalta mitkä kun-
nat ovat kaksikielisiä, mikä on enemmistökieli sekä 
mitkä kunnat ovat yksikielisesti suomenkielisiä tai 
ruotsinkielisiä.

Kunnan voidaan päättää tulevan kaksikieliseksi, 
vaikka se tilastojen mukaan olisi yksikielinen. Täl-
laisessa tapauksessa kunnanvaltuusto päättää asiasta 
ja lähettää päätöksensä valtioneuvostolle. Voimassa 
olevan asetuksen mukaan näitä kuntia ovat Lohja, 
Korsnäs, Luoto ja Närpiö. Jotta vapaaehtoisen kak-
sikielisen kunnan asema jatkuu, on asiasta lähetettävä 
lainvoimainen päätös valtioneuvostolle viimeistään 
30. syyskuuta 2022. Tämän jälkeen valtioneuvosto 
voi asetuksella määrätä, että kunnat ovat kaksikielisiä 
2023 vuoden alusta lähtien.

Kaksikielinen vuodesta 2014 lähtien
Kun Korsnäs vuonna 2014 anoi kaksikielisen kun-

nan vapaaehtoista asemaa, asui kunnassa kaikkiaan 
2218 henkilöä. Näistä 1934 henkilöä, eli 87,2 %, oli 
ruotsinkielisiä. 73 henkilöä, eli 3,3, %, oli suomen-
kielisiä ja 211 henkilöllä, eli 9,5 %:lla, oli muu äidin-
kieli kuin suomi tai ruotsi.

Tämän päivän virallisessa tilastossa ajalta 
31.12.2020 Korsnäsissa on nyt yhteensä 2068 asukas-
ta, joista 1763 henkilöllä (85,3 %) äidinkieli on ruot-
si. 75 henkilöllä, eli 3,6 %:lla, on äidinkielenä suomi 
ja 230 henkilöllä (11,1 %:lla) on muu äidinkieli kuin 
suomi tai ruotsi.

Koska monikielinen väestö tarkoittaa  myös lisä-
kustannuksia eri yhteyksissä, on nykyinen valtio-
nosuusjärjestelmä laadittu niin, että kaksikielisen 
kunnan aseman omaavia kuntia kompensoidaan li-
säkustannuksista korkeammilla valtionosuuksilla.

Koska Korsnäsin kunta on kehittynyt monikieli-
semmäksi kunnaksi vuosina 2013 – 2020,  on edel-
leen aiheellista , että kunta anoo jatkoa vapaaehtoi-
selle asemalle kaksikielisenä kuntana vuosille 2023 
– 2032.

Valtuusto päätti 8.12.2021, että kunta vapaaehtoi-
sesti vahvistetaan kaksikieliseksi vuoden 2023 alusta 
tulevalle kymmenvuotiskaudelle.

Uutta Korsnäsin  
tuulivoimapuistosta

Tammikuun 2022 alussa asennettiin infonäyt-
tö kunnantalossa sijaitsevan tuulivoimakonttorin 
ikkunaan.

Näytöltä näkyy Korsnä-
sin ulkopuoliselle  me-
relle suunnitellun tuu-
livoimapuiston esittely  
ja miten tuulivoimapuis-
ton voidaan ajatella vas-
taisuudessa näkyvän eri puolilta kuntaa.

Lue lisää tuulivoimahankkees-
ta Metsähallituksen webbsivuilta:  
https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/
tuulivoima/korsnasin-merituulivoimapuisto/

Merelle sijoittuvan 
tuulivoiman hankehakemus 
Korsnäsissa

Ympäristöministeriö julistaa haettavaksi tukea 
vihreää siirtymää edistäville investointihankkeil-
le. Ministeriö julistaa tuen kunnille ja maakunta-
liitoille ja se on tarkoitettu vihreän siirtymän in-
vestointihankkeiden viranomaiskäsittelyä varten 
(kaavoitus, lupa- ja siihen kuuluvat selvitykset), 
joita tuetaan Suomen kestävän kehityksen ohjel-
man varoista.

Korsnäsin osalta ajankohtaista on merelle sijoittu-
vat tuulivoimahankkeet.

Aiemmalta Suomessa on toteutettu merelle sijoitt-
uvaa tuulivoimaa vain yhdellä alueella. Jotta Korsnä-
sin kunta voi parhaalla tavalla hoitaa Korsnäsissa 
merelle sijoittuvan tuulivoimapuiston suunnittelua 
koskevan viranomaiskäsittelyn, niin tarvitaan ulko-
puolista asiantuntemusta.

Hanke voisi käsittää valmistelevien virkamiesten 
koulutusta ja kuntavierailuja jo olemassa oleviin tuu-
livoimapuistoihin, jotta nähdään toiminnot ja miten 
hyvin paikalliset hankkeet ovat toimineet.

Kunnan osuus hankkeesta on vähintään 30 % ja osa 
tästä kunnan osuudesta voi olla kunnan työntekijöil-
tä hankkeeseen kuluva työaika.

Kunnanhallitus valtuutti 24.1.2022 kunnanjohtajan 
jättämään  tukihakemuksen Korsnäsin osalta hanke-
hakemusta varten.
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Johan Gulin 
- Korsnäsin uusi sivistystoimenjohtaja

Oma sivistystoimenjohtaja on asia, jota Korsnä-
sin sivistystoimi on odottanut kauan,  ja nyt se on 
tullut mahdolliseksi. Aiemmin on ollut yhteinen 
sivistyspäällikkö Maalahden kunnan kanssa, mut-
ta sen jälkeen kunnan organisaatio on muuttunut 
ja on palkattu oma sivistystoimenjohtaja. Henkilö, 
joka sai tehtäväkseen toimia Korsnäsin sivistys-
toimenjohtajana, on Närpiöstä kotoisin oleva fil.
maist. Johan Gulin, 46 vuotta.

Johan Gulinille tämä on ensimmäinen työtehtävä, 
joka käsittää sivistystoimen hallinnollisia asioi-
ta. Valmistuttuaan filosofian maisteriksi Uumajan 
yliopistosta (Umeå Universitet), Ruotsista, aineinaan 
historia ja uskonto,  Johan Gulin työskenteli opettaja-
na Föglössä, Ahvenanmaalla, Porin ruosinkielisessä 
yhteiskoulussa, Närpiön lukiossa, Kirkkonummen 
lukiossa (Grankulla gymnasium) ja nyt viimeksi his-
torian ja yhteiskuntaopin opettajana Närpiön ylä-
koulussa. Kaksi vuotta sitten hän jatkoi opintojaan 
kasvatustieteen laitoksella (Peffan) saadakseen rehto-
rin pätevyyden.

Miten tulit hakeneeksi sivistystoimenjohtajan vir-
kaa Korsnäsista?

- Oltuani 16 vuotta opettajana minusta tuntui, että 
nyt olisi aika jollekin muulle, Johan sanoo.

- Rehtorin virkoja ei kasva puussa. Hain rehtorin 
virkaa Närpiöstä, mutta en saanut sitä paikkaa. Sit-
ten sain vihjeen, että sivistystoimenjohtajan virka oli 
täällä ajankohtainen ja päätin hakea.

Mikä on suurin ero opettajan ja toisaalta sivistys-
toimenjohtajan työssä?

- Nyt saan ensimmäistä kertaa nähdä sen valtaisan 
työn, joka edeltää kaikkia sivistystoimen päätöksiä, 
Johan toteaa.

- Koska kyseessä on aivan uusi virka Korsnäsissa 
ja organisaatiota on muutettu, saan mahdollisuuden 
rakentaa uutta perustuksista lähtien. Se on haasta-
vaa, mutta mielenkiintoista. Aiempi sivistyspäällik-
kö, Agneta Martin, joka on Maalahdessa, on kaikesta 
huolimatta vain puhelinsoiton päässä, jos minun on 
tarvetta tarkistaa jotain.

Sivistystoimen uutta henkilökuntaa
Johan Gulin ei ole vielä ehtinyt vierailla kunnan 

kaikissa kouluissa ensimmäisinä työviikkoinaan. On 
paljon hallintoasioita, joihin hänen perehdyttävä ja 
koronatilanteen vuoksi on vältettävä tarpeettomia 
käyntejä. Mutta viimeistään helmikuussa hän ehtii 
tehdä ympäriajelun ja saada toiminnasta todellisen 
kuvan.

Koulutoimen uuteen organisaatioon kuuluu, että 
hän on paitsi peruskoulujen, myös varhaiskasvatuk-
sen, kirjaston, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja.

- Meillä on uudet ja hyvät rehtorit kahdessa kouluis-
tamme ja kokenut rehtori kolmannessa, hän sanoo.

- Kirjasto, kultuuri- ja vapaa-aikakysymyksiä ohjaa 
kokenut henkilökunta ja se hoituu itsestään toistai-
seksi.

Päivähoidossa on uusi varhaiskasvatuksen ohjaaja, 
Emma Häggdahl. Johan jakaa kunnantalossa työhu-
oneen hänen kanssaan. Se tekee yhteistyöstä jousta-
van.

Miltä Korsnäsin sivitystoimen tulevaisuus näytt-
ää? Miltä näyttää oppilastilastojen ja koulujen osal-
ta?

- Oppilasennuste näyttää valitettavasti laskevaa 
suuntaa, Johan kommentoi.

Mitä tulee koulurakenteeseen, niin siihen hän ei 
halua ottaa kantaa. Ne ovat poliittisia päätöksiä.

- Koulurakenteen muuttaminen ei ole hyvä ratka-
isu. Tätä nykyä ei ole yhtään koulukiinteistöä, joka 
voisi ottaa vastaan kunnan kaikki oppilaat. Kyläkou-
lut auttavat maaseutua pysymään elävänä. Pienet, ko-
dikkaat koulut ovat oppilaille hyviä ja toistaiseksi ne 
toimivat hyvin, Johan Gulin toteaa.
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Yritysten alueellinen tontti- 
ja toimitilarekisteri

Korsnäsin kunta on kolmen vuoden ajan osal-
listunut Vaasan seudun toimitila- ja tonttirekiste-
riin (https://www.vaasanseuduntoimitilat.fi/fi/ ). 
Rekisteri on kotisivuilla ja sieltä löytyy tietoa va-
paista toimitiloista ja –tonteista Vaasan alueella.

Vuosina 2019 – 2021 palvelu oli laajempi kunnal-
linen yhteistyöhanke ja työkalu, jolla voitiin laajasti 
esitellä alueen kaikki vapaat yritystontit. VASEK on 
ollut mukana vuodesta 2021 ja eteenpäin rahoitta-
massa ja tukemassa sivun markkinointia ja tietolii-
kennettä.

Kunnanhallitus päätti 24.1.2022 osallistua Vaasan 
seudun vuoden 2022 toimitila- ja tonttirekisteriin 
365 euron kustannuksella.

Kunnan suunnitelmat  
vuokra-asuntojen lisäämisestä

Valtuuston kokouksessa 31.5.2021  Kim Sebbas 
ym. jättivät seuraavanlaisen aloitteen:

• Että Korsnäsin kunta laatii suunnitelman pa-
remmasta ja laajemmasta vuokra-asuntotar-
jonnasta

• Että Korsnäsin kunta yhdessä yksityisten toi-
mijoiden kanssa arvioi nopeassa aikataulussa 
vaihtoehdot rakennushankkeille

• Että Korsnäs arvioi kunnan mahdollisuudet 
aloittaa itse yksi tai useampia vuokra-asuntojen 
uudisrakennuksia kunnan maalla,  ennen kaik-

kea kunnan etelä- ja pohjoisosissa, joista pen-
deliliikenne on houkuttelevin ja kasvava trendi.

Kunta on tehnyt aktiivisesti työtä asumiskysymyk-
sissä, jo ennen aloitteen jättämistä, laatimalla maapo-
liittisen ohjelman, jonka valtuusto hyväksyi.

Maan ostaminen
Bjurbäckistä ja Moikipäästä ostettiin maata asuin-

rakentamiseen. Muualla kuntaa on joitakin kunnan 
omistamia maa-alueita, jota voidaan käyttää vuo-
kra-asuntojen rakentamiseen.

Kunta on varannut talousarviomäärärahaa mah-
dollisiin lisäostoihin tulevina vuosina.

Syksyllä 2021 pidettiin keskusteluilta paikallisten 
rakennusurakoitsijoiden kanssa, Mahdollisuuksien 
Korsnäs  -hankkeen puitteissa, miten kunnassa voi-
taisiin käynnistää vuokra-asuntojen rakentaminen. 
Myös kunnan ulkopuolisille rakennusyrityksille lä-
hetettiin kysely.

Kunnan talousarviomääräraha
Vuoden 2022 talousarviossa on määräraha, jotta  

kunta voisi olla mukana jossain muodossa yhden tai 
useamman asunto-osakeyhtiön muodostamisessa 
niin, että vuokra-asuntojen rakentaminen voi alkaa 
vuonna 2022. Summaa ei ole vielä lukittu mihinkään 
tiettyyn kohteeseen.

Kiinnostusta on ilmennyt rivitalon rakentamiseen 
Moikipäähän ja kirkonkylään. Jos lisää kiinnostus-
ta ilmenee, niin kunnalla pitäisi olla valmiutta osal-
listua myös näihin hankkeisiin.

ASUINTONTTI-  
KAMPANJA 2022

Korsnäsin kunta pidentää asuintont-
tikampanjaansa ja tarjoaa nyt kaikille 
mahdollisuuden rakentaa ja asettua 
luonnonkauniiseen Korsnäsiin. Asuin-
tonttikampanja jatkuu vuonna 2022 ja 
kunta myy omakotitalotontteja hintaan 

10 €/kpl ja rivitalotontteja 1000 €/kpl.
Tiesitkö, että voit varata asuintontin kol-
meksi vuodeksi? Varausmaksu on 100 

euroa kalenterivuodelta.
Lisätietoja ja tiedustelut: info@korsnas.fi


