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Året 2021 har präglats av osäkerhet kring nya coronavarianter som 
dykt upp på olika håll i världen. Vi har vant oss med olika former av 
distansmöten men också med att olika evenemang har ställts in med 
kort varsel. För att inte tala om de olika besluten och restriktioner som 
varierar från en vecka till en annan och från en region till en annan i 
vårt land.

Trots alla olika former av begränsningar som kommit som en följd 
av den globala pandemin, så fortgick den kommunala verksamheten 
i kommunens olika delar. Vårt stora projekt kring nybyggnationen av 
Lärknäs, har följt tidtabellen och personal och verksamhet kunde flytta 
in i de nybyggda delarna i slutet av hösten 2021. Vi visste på förhand att 
byggandet av Lärknäs skulle ta mycket arbetstid och även synas i den 
kommunala ekonomin. Vi hade många olika reservplaner i beredskap 
ifall att inte platserna skulle räcka till. Vi hade räknat på kostnaderna 
för extra baracker till området, vi hade räknat på vad det kostar att 
ha fler boende på bäddavdelningen i Malax och vi hade räknat på att 
utlokalisera en avdelning med boende till KKC. 

Men nu när vi ser resultatet av projektet både i verkligheten och i 
ekonomin så får vi ge en stor eloge till alla som har jobbat med detta 
projekt. Personalen på Lärknäs som fått verksamheten att fortgå utan 
avbrott och som snabbt har anpassat sig till nya besked från byggen-
treprenören från en dag till den andra. Lika stor eloge får också ges till 
tekniska förvaltningen och dess personal, inte en dag utan nya frågor 
och tyvärr nya bekymmer för det mesta! Bekymmer som ska lösas på 
byggarbetsplatsen, men med sunt förnuft och med en ihärdighet som 
vi bara kan beundra har de följt upp och löst alla knutar som kan lösas. 
Byggnadskommittén med alla sina medverkande politiker och förtro-
endevalda som har fått avsätta mycket av sin tid och ta ställning till 
många knepiga frågor under resans gång.

Vi hade räknat att ekonomin under 2021 skulle nå sin botten, delvis 
på grund av det stora byggprojektet men också på grund av den extra 
avskrivning på 500 000 € som skulle göras detta år på grund av att vi 
river en av kommunens byggnader som ännu inte avskrivits till sitt 
fulla värde. Det är en stor lättnad att se att det verkliga utfallet blev 
mycket bättre än förväntat!

En stor del av det politiska arbetet i kommunen har under verksam-
hetsåret 2021 dominerats av förberedelser inför den frivilliga välfärds-
samkommunen i Österbotten. Alla kommuner utom Korsnäs hade 
gjort beslut om att flytta över hela social- och hälsovården till välfärds-
samkommunen medan Korsnäs gjorde valet att hålla sin egen soci-
alvård till dess lagstiftningen bestämmer tågordningen. Lagstiftningen 
godkändes sommaren 2021 och vi vet idag att en ny överföring väntar 
till det statliga välfärdsområdet från och med 1.1.2023 och där ingår då 
också socialvården i Korsnäs.

Men rent praktiskt har många möten under 2021 handlat om den 
nya välfärdssamkommunen, upplösningen av ”gamla” samkommuner 

som K5 och utarbetande av nya samarbetsavtal för gemensamma åtag-
anden som inte överförs per automatik.

Året 2021 blev också ett år då kommunalvalet flyttas fram på grund 
av coronaläget. Istället för kommunalval i april så hölls det i juni och 
mandatperioden byttes i augusti och inte i juni som det borde ha varit. 

Det allmänna ekonomiska läget
Enligt kommunförbundets bokslutsprognoser för räkenskapsåret 

2021 så kommer många av Fasta Finlands kommuner att göra ett posi-
tivt resultat och den kommunala ekonomin att fortsättningsvis stabili-
seras. Resultatet kan förklaras så att skatterna ökade mer än förväntat 
medan statsandelarna minskade något, det ledde i sin tur att årsbidra-
get försvagades med 6,5 % men eftersom kommunernas investeringar 
också minskade med 8,6 % så försämrades inte likviditeten och skuld-
sättningen så mycket. Kommunerna fick ca. 2,4 md euro i coronaun-
derstöd under 2021 (ca 3 md euro år 2020).

Kommunernas och samkommunernas investeringar minskade allt-
så med 8 % år 2021. Mera lån togs i kommunerna för 0,76 (1,5 år 2020) 
mrd €. Vilket betyder att medeltalet för skuldsättningen i fasta inlands 
städer och kommuner ligger kvar på ca 3.500 € per invånare, skuldsätt-
ningen är något högre än landets medeltal i Österbotten där motsva-
rande summa bli högre än 4.000 € per invånare.

Ekonomin och verksamheten i Korsnäs
Den ekonomiska situationen i Korsnäs har liksom i alla andra kom-

muner präglats av en stor osäkerhet för de olika ekonomiska effekterna 
av pandemin. Tidvis har verksamheter varit stängda och i det direkta 
klientarbetet har osäkerheten varit stor för effekterna av en eventuell 
smittspridning. Men tillgången på skyddsmaterial har varit stabil un-
der året och kostnader för dessa har också stabiliserats. Kommunen 
har också kunnat söka om ersättning för de uppkomna kostnaderna 
för pandemin både inom egenverksamhet samt för kostnader som 
uppstått inom hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Under året har olika prognoser på kostnader inom hälso- och sjuk-
vårdskostnaderna efterfrågats. Primärhälsovårdens statistik visade i ett 
tidigt skede att antalet prestationer blev mycket högre än budgeterat 
och eftersom man inom HVC samarbetet inte justerade priserna på 
tex öppenvården så kom Korsnäs kommun att betala in ett för stort 
förskott under räkenskapsåret. Detta har dock justerats i bokslutssiff-
rorna.

Inom specialsjukvården finns ett utjämningssystem som har som 
effekt att speciellt dyra klientkostnader krediteras när kostnaderna går 
över kostnadstaket och därför kan räkningarna från specialsjukvården 
ha en tendens att bli mindre belopp mot slutet av året.

Vid uppgörandet av budgeten för året 2021 visste vi att vi hade ett 
utmanade år framför oss, den största enskilda orsaken till utmaningar-

Korsnäs bokslut 2021
Kommunens verksamhetsår 2021 ligger bakom oss och vi har be-

handla bokslutet och verksamhetsberättelsen i kommunstyrelsen i 
slutet av mars månad. Verksamhetsåret 2021 hade inget speciellt tema 
för året, men i efterhand kan vi väl konstatera att det var året när nya 
Lärknäs tog form och tog mycket resurser också. 
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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.

na utgjordes av de tilläggsavskrivningar som skulle göras på Lärknäs. 
Nivån på avskrivningarna 2021 är alltså 500.000 € högre än normalt. 
Under räkenskapsåret gjordes några justeringar i budgeten. De bud-
getändringar som gjordes under räkenskapsåret kom ytterligare att 
försämra de ekonomiska utsikterna för kommunen. Slutresultatet 
blev betydligt bättre och kommunen kan uppvisa ett årsbidrag som är 
nästan en miljon euro bättre än budgeterat. Orsaken till den positiva 
utvecklingen är att skatteinkomsterna plötsligt ökade med ca 870.000 
euro mer än budgeterat. En utveckling som är mycket svår att förutspå.

Verksamhetsbidraget landade på en nettokostnad för kommunens 
verksamhet om 14,1 (13,6) miljoner, med år 2020 motsvarande siff-
ra inom parentes. Verksamhetsbidraget har ökat med 2,7 % (3,7 %) 
från år 2020. Årsbidraget efter att skatter, statsandelar och finansiel-
la poster lagts till verksamhetsbidraget i resultaträkningen landar på 
1,03 (0,45) miljoner euro på plus. Årsbidraget täcker inte kommunens 
avskrivningar som detta år är exceptionellt stora eftersom vi gör en 
extra avskrivning om 500.000 euro på Lärknäs, där vi nu river bort de 
äldsta delarna av byggnaden. Kommunens resultat för räkenskapspe-
rioden 2021 blir då –411.332 (-849.522) euro. Efter förändringar i av-
skrivningsdifferanser och reserveringar ligger periodens underskott på  
–216.747 (-273.323) euro. Det ackumulerade överskottet i kommu-
nens balansräkning per 31.12.2021 är 4.548.004,73 €.

Projekt
Möjligheterna Korsnäs projektet startades med egen finansiering 

under 2020 och pågår under perioden 2020 – 2022. Projektet har fått 
ett mycket gott emottagande och möjliggjorde även Korsnäs kommuns 
deltagande i en anhållan om statliga digitaliseringsmedel tillsammans 
med flertalet andra kommuner i Österbotten. Dessa pengar beviljades 
och under våren 2021 har använts till att utveckla Korsnäs-appen. 

Projektet fick även finansiering från NTM-centralen för utvecklan-
det av fritidslederna kring Waterloo. Projektet har fått stor synlighet 
med verksamheter som startat upp på gruvområdet och nya möjlig-
heter att vandra från gruvområdet längs gruvleden till Waterloo. På 
Waterloo området har det byggts en intervalltrappa för konditions-
träning, en boulebana i samarbete med pensionärsföreningen samt en 
frisbeegolfbana. Sist med inte minst så kunde projektet även finansiera 
den populära trampbåten till Hinjärv träsk. Trampbåten med kommu-
nens logo syntes frekvent i olika medier under sommaren 2021.

Vi kan konstatera att projektet gett kommunen en god och välbe-
hövlig vitamininjektion och ser fram emot många nya händelser även 
under 2022.

Investeringar
Kommunens stora investeringsprojekt på Lärknäs inleddes under 

hösten 2020 är också 2021 det projekt tar de största resurserna i inves-
teringsprogrammet. Under 2020 startade också planeringsgrupperna 
för kommungårdens planering som fortsatte 2021 och som beräknas 
färdigställas under 2022.

För vattenverkets del så visade sig den införskaffade reningsmodulen 
att fungera och inköp gjordes istället för att fortsätta med leasinghyran.  

Kommunen köpte även in 15 ha stort markområde i Molpe. Mark-
området ska planeras för framtida bostadsområde. Enligt fullmäktiges 
beslut inköptes aktier i Molpe Strömmens fastighetsbolag i den ny-
emission som bolaget startade under 2021.

Efter räkenskapsperiodens utgång
Det som mest ännu påverkar vår verksamhet är att pandemin fort-

sätter och vi har fortsättningsvis tidvis många sjukskrivningar på 
grund av corona. Det verkar dock som om verksamheten i Korsnäs 
inom vår socialvård fungerar rätt så väl. Inga större bekymmer har 
uppdagats på grund av att man inte överförts till välfärdsområdet utan 
tvärt om så har vi haft möjlighet att anpassa vår verksamhet väl till de 
rådande omständigheterna. Pandemibekämpningen ändrades radikalt 
vid årsskiftet 2021-2022 då det plötsligt blev välfärdsområdets styrelse 
som skulle ha extrainsatta möten om eventuella verksamheters ned-
stängningar, vilket i sin tur föranledde att coronasmittan inom skolor 
var ett faktum redan innan beslutsprocessen var startad. Sjukdomens 
smittospridning blev snabbt så stor att smittspårning och provtagning 
minimerades till enbart de som faktiskt behövde officiella intyg eller 
jobbade inom social- och hälsovårdens enheter. 

I slutet av februari 2022 kom sedan nästa kris när Ryssland startade 
kriget mot Ukraina. Kriget har startat en omfattande flyktingvåg av 
främst kvinnor och barn som flyr från Ukraina till grannländer i väst. 
Den största flyktingvågen har sökt sig till Polen. Västvärldens länder 
har infört omfattande sanktioner mot Ryssland vilket i mycket hög 
grad påverkar vår vardag även i Korsnäs. Det första som påverkas är 
energi- och bränslepriser och dessa kostnader syns direkt även i kom-
munens budget. I Korsnäs finns en god beredskap och vi följer aktivt 
med händelserna och anpassar oss till dem. Viljan att hjälpa till för de 
som flyr kriget i Ukraina har varit mycket stor.

Jag vill till slut rikta ett stort tack till hela vår duktiga personal som 
jobbar för Korsnäs kommun och våra kommuninvånares bästa samt 
till alla våra kunniga förtroendevalda som satsar av sin fritid och en-
ergi för vår kommun!

TACK!
Christina Båssar, kommundirektör
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Skolskjutsar
Kent Björkblom och Kaj Holm 

har ombesörjt skolskjutsarna i 
kommunen enligt gällande avtal 
som har giltighetstid för läsåren 
2019-2022.

I avtalet ingår en möjlighet till 
option för 3 år fram till 31.7.2025. 
En förlängning av avtalet skall 
meddelas trafikanten senast 
10.8.2022.

Bildningsnämnden godkände 
21.3.2022 optionen för en förläng-
ning av skolskjutsarna till och med 
31.7.2025.

Bildningsnämnden fastställde 
21.3.2022 undervisningstimmar 
och specialundervisningstim-
mar i kommunens skolor för läs-
året 2022-23. 

Timantalet kvarstår på samma 
nivå som innevarande läsår, efter-
som elevantalet är lika som inne-
varande år; 138 elever. I Korsnäs 
skola går 57 elever (+3), i Molpe 

Skola  Elevantal  Förskole- Undervisnings- Special- 
  elever  timmar undervisning
Kyrkoby  57  10  20+134 24
Molpe  41  0  108 17
Taklax  40  8  20+104 17
Totalt  138  18  386 58

Sedan 2018 har kommunens 
skolor leasat Apples lärplattor 
att använda i undervisningen. 
Leasingavtalen går ut under 
2022 och skolorna har fått er-
bjudan om att köpa dem. Enligt 
en offert från Multitronic kostar 
en iPad, som har leasats i fyra år, 
28,90 euro att inlösa. 

Avsikten är att sko-
lorna löser in en del 
av dessa läsplattor 
och på samma gång 
också förnyar lea-
singavtalet med 95 st 
iPad. Därmed skulle 
alla tre skolorna kun-
na erbjuda sina elever 
ett personligt digitalt 
verktyg från och med 
läsåret 2022-2023. I 
pedagogiska samman-
hang brukar man tala 
om 1:1-skola, då alla 

elever i skolan har ett personligt 
digitalt verktyg. 1:1-undervisning 
har under många år varit ett mål i 
kommunens skolor.

Några klasser har redan arbe-
tat på detta sätt, och där har man 
kunnat se alla fördelar med arbets-
sättet. I en 1:1-skola säkerställer vi 

Undervisningstimmar läsåret 
2022-2023

41 elever (+/- 0) och i Taklax 40 
elever (-3). 

Antalet förskoleelever minskar 
däremot från 27 elever till 18 elev-
er. Bland annat inleds ingen för-
skola i Molpe eftersom inga nya 
förskoleelever inskrivits.

Antalet specialundervisnings-
timmar ökar från 49 timmar till 58 
timmar.

Läsplattor till bildningen 
- kommunens skolor blir 1:1 skolor

att alla elever har lika tillgång till 
digitala verktyg.

Enligt förslag löser skolorna in 
65 läsplattor och leasar 77 läsplat-
tor. Dessutom behöver personalen 
och förskolan 30 läsplattor.

Bildningsnämnden rekommen-
derar det företag som tillhanda-

håller leasingtjänsten samt 
att längden på leasingperi-
oden blir 48 månader.

Kommunstyrelsen beslu-
tade 31.3.2022 i enlighet 
med bildningsnämndens 
rekommendation att totalt 
107 Ipads leasas i enlighet 
med offerten på en lea-
singperiod på 48 månader. 
Korsnäs kommun går in 
för att kommunens skolor 
är 1:1 skolor från hösten 
2022 i och med detta be-
slut.
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Välgörenhetskonsert för Ukraina

Huvudvinsten i lotteriet var en tröja, 
som Ulrika Lindholm stickat i Ukrai-
nas färger. Britta Wikberg blev den 
lyckliga vinnaren. 

som lovat ställa upp, insjuknade pre-
cis före konserten och kunde inte 
medverka. Jan-Ola Granholm ledde  
ungdomskören Free Spirits, medan 
Deseré Granholm dirigerade pro-
jektkören. Husbandet bestod av Kjell 
Lolax, Roger Bäck och Erika Nygård. 
Ebba Carling fungerade som konfe-
rencier.

- Det var lätt att få folk att ställa 
upp, berättade Jan-Ola.

- Artisterna ställde upp gratis och 
utrymmen fick vi disponera gratis. 
Alla intäkter går oavkortade till oli-
ka mottagare, som ordnar hjälpverk-
samhet för Ukraina. 

Kvällens kollekt och lotteri inbring-
ade 2 446,25 euro, vilket går till Hop-
pets Stjärnas verksamhet i Ukraina 

och grannländerna. Organisationen 
Rädda Barnen fick 170 euro från 
garnblomförsäljningen. 

Efteråt var Jan-Ola Granholm nöjd 
med konserten och uppslutningen.

- Det känns skönt att göra någon-
ting och inte bara titta på tv. Om man 
dessutom kan hjälpa genom att göra 
det man tycker om mest, då ska man 
definitivt göra det, konstaterade Jan-
Ola.

Arrangören vill rikta ett varmt tack 
till alla medverkande och besökare, 
samt till alla som på olika sätt stött 
och hjälpt till med ordnandet av kon-
serten. Varmt tack också till Korsnäs 
uf/bf som för ändamålet upplät 
Korsnäsgården utan avgift.

Text och foto: Kenth Nedergård

På onsdagskvällen den 20 mars 
ordnades en välgörenhetskonsert 
för Ukraina i en fullsatt Korsnäs-
gård. Bakom idén och kvällens ar-
rangemang stod eldsjälen Jan-Ola 
Granholm, som samlat yngre och 
äldre förmågor från Korsnäsbygden 
med omnejd till en trevlig musikaf-
ton.

Som gästsolister fungerade Daniella 
Lindström, Sandra Sund, Ulf Lidman 
och Erica Nygård. Heidi Blomqvist, 

Kvällens gästsolister var Daniella Lindström, Sandra Sund, Ulf  Lidman och 
Erika Nygård.

Jan-Ola Granholm med Free Spirits.Jan-Ola Granholm med Free Spirits. Projektkören under ledning av Deseré Granholm.Projektkören under ledning av Deseré Granholm.

Kent Långström och Roger Lindholm samlade upp kollekten. Kent Långström och Roger Lindholm samlade upp kollekten. Kvällen avslutades med Ukrainas nationalsång.Kvällen avslutades med Ukrainas nationalsång.
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Lagen om sektorövergripande 
samservice som främjar syssel-
sättningen och förordningen om 
sektorövergripande samservice 
som främjar sysselsättningen 
trädde i kraft 1.1.2015.

Den sektorövergripande sam-
servicen ges av arbets- och nä-
ringsbyrån, Folkpensionsanstal-
ten, Österbottens välfärdsområde 
och kommunerna. Kommunernas 
roll lyfts fram i lagstiftningen när 
det gäller att ordna tjänster för 
långtidsarbetslösa. Målsättningen 
är att främja sysselsättningen av 
arbetslösa genom ett sektoröver-
skridande arbetssätt.

Avtal för den sektorövergripan-
de samservicen har funnits sedan 
år 2016.

I enlighet med avtalet ska kun-
den erbjudas den service som hör 
till varje avtalsparts ansvarsområ-

Coronasäker 
personal

En ny temporär paragraf i la-
gen om smittsamma sjukdomar 
gör det möjligt att kräva att ar-
betsgivarna inom social- och 
hälsovården ska se till att perso-
nalen inte utsätter de vårdbehö-
vande för covid-19-smitta.

Enligt bestämmelsen kan ar-
betsgivaren endast av särskilda 
skäl anlita personer som inte har 
tillräckligt skydd mot sjukdomen 
covid-19 för arbete med kunder 
och patienter.

En person som av medicinska 
skäl inte kan ta covid-19-vaccinet 
får arbeta genom att visa upp ett 
intyg över ett negativt resultat av 
ett covid-19-test som tagits högst 
72 timmar före arbetet börjar.

Om en anställd inte uppfyller 
dessa krav ska arbetsgivaren i för-
sta hand erbjuda annat arbete i en-
lighet med arbetsavtalet eller, om 
sådant arbete inte står till buds, 
något annat arbete som lämpar sig 
för arbetstagaren. Om inget lämp-
ligt arbete står till buds eller om 
arbetstagaren vägrar ta emot det, 
är arbetsgivaren inte skyldig att 
betala lön för den tid som arbetet 
förhindras, förutsatt att inget an-
nat har avtalats.

Bestämmelsen förutsätter en 
övergångsperiod på en månad för 
att arbetsgivarna ska kunna ordna 
tjänsterna på ett ändamålsenligt 
sätt och för att ovaccinerade an-
ställda ska ha en möjlighet att vac-
cinera sig. Arbetsgivarens rätt att 
behandla hälsouppgifterna träder 
dock i kraft omedelbart.

Bestämmelsen träder i kraft den 
första januari 2022 och gäller till 
och med den 31 december 2022. 

Upphandlingen  
av fastighets- 
skötsel tas om

En upphandling för fastighets-
skötsel i Korsnäs kyrkoby har 
varit publicerad för avtalstiden 
1.4.2022-31.3.2025.

Entreprenadförhandlingar har 
hållits med anbudsgivarna. Två av 
anbuden föreslås förkastas p.g.a. 
anbuden inte uppfyller de krav 
som Korsnäs kommun förutsätter. 

Efter diskussion i tekniska 
nämnden 29.3.2022 föreslog ord-
förande Håkan Wester att samtliga 
givna anbud förkastas med moti-
veringen att bland annat kvalifi-
ceringskraven bör justeras. En ny 
anbudsförfrågan uppgörs och god-
känns av tekniska nämnden innan 
en ny anbudsförfrågan publiceras. 
Förslaget godkändes enhälligt.

Nuvarande avtal förlängs i ca 5 
månader.

Vägbelysning 
under påskhelgen

Söderbyvägens enskilda väglag 
i Molpe anhåller om att Korsnäs 
kommun håller vägbelysningen 
tänd på Söderbyvägen och Kro-
kasvägen hela natten 16.4.2022 
till påskdagen 17.4.2022. 

Orsaken är att det varje år på 
påsknatten har eldats bilringar, ol-
jor och ved/trätrallar på vägarna. 
Brasorna orsakar skador på asfal-
terade vägytor och skräp som skall 
städas bort.

Tidigare har även önskemål in-
kommit om att låta vägbelysning-
en vara tänd längs Sjövägen natten 
till påskdagen.

Tekniska nämnden beslutade 
29.3.2022 att vägbelysningen ly-
ser hela natten till påskdagen på 
Söderbyvägen, Krokasvägen och 
Sjövägen i Molpe.

de samt att avtalsparterna har en 
gemensam verksamhetsenhet i 
Vasa. Till nätverket finns en koor-
dinator på halvtid.

Kommunernas kostnadsansvar 
för de gemensamma verksamhets-
utgifterna fördelas enligt rekom-
mendation från Kommunförbun-
det enligt antalet invånare som 
varit arbetslösa 300 dagar. Som 
kalkyleringsgrund fungerar det 
genomsnittliga antalet arbetslösa 
under årets första sex månader.

Vård- och omsorgsnämnden 
föreslog 25.1.2022 att samarbets-
avtalet om sektorövergripande 
samservice som främjar sysselsätt-
ningen i Vasanejden och Sydöster-
botten godkänns. Avtalet är i kraft 
från att kommunerna underteck-
nat det tills vidare.

Kommunstyrelsen godkände 
samarbetsavtalet 21.2.2022.

Samarbetsavtal som 
främjar sysselsättningen
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Vägbelysning till 
Norrbygränd

Bs Ab Korsnäs Norrbygränd 
och Bs Ab Villa Norrby anhål-
ler om vägbelysning längs med 
Norrbygränd. Sträckan är ca 140 
m och skulle utgöra 4 ljuspunk-
ter.

På området finns förutom Bs Ab 
Korsnäs Norrbygränd och Bs Ab 
Villa Norrby även Bs Ab Norrby 
och totalt finns 12 aktielägenheter 
på området. BS Ab Norrby (helägt 
av Korsnäs kommun) har även 
meddelat att de deltar i kostnader 
för vägbelysningen förverkligas på 
området.

Enligt kommunfullmäktiges 
principbeslut 1.3.1989 uppfylls 
villkoren på området. Kommu-
nens andel av kostnaderna är 
50% och sökandens andel är 50%. 
Eftersom den slutliga vägbelys-
ningsanläggningen alltid överlå-
tits till kommunen har vägbelys-
ningsprojekten förverkligats som 
samprojekt med kommunen som 
anläggningsägare. De som ansökt 
om projektet erlägger skillnaden 
mellan entreprenadsumman och 
det kommunala stödet. I årets 
budget finns anslag för utbyggnad 
av vägbelysning.

Tekniska nämnden beslutade 
15.2.2022 att bygga vägbelysning 
längs Norrbygränd om totalt 4 
ljuspunkter.

Korsnäs Fotbollsförening r.f. 
har anhållit om att få utföra 
Korsnäs kommuns budgeterade 
servicetornbyggnad år 2022.

Fotbollsföreningen har yrkes-
kunniga talkoarbetare och ar-
betsledande funktionärer som 
ställer sig till förfogande för detta 
bygguppdrag. Fotbollsförening-
en behöver inkomster till sin nu-
mera omfattande verksamhet och 
föreningens styrelse ser service-
tornbygget som ett uppdrag våra 
kunniga byggare tacksamt klarar 
av och som ger fotbollsförening-
en även ett behövligt ekonomiskt 
bidrag.

Anslag i årets investeringbudget
I årets investeringsbudget finns 

ett anslag om 31.800 euro för upp-
förande av speakertorn och kiosk 
för servering till Korsnäs Arena. 
Tanken är att Korsnäs kommun 
införskaffar materialet till tornet 
och Korsnäs fotbollsförening byg-
ger tornet och kommunen ger sen 
ett bidrag till föreningen för mel-
lanskillnaden mellan det budgete-
rade anslaget och materialkostna-
derna. Kostnaden för bidrag och 
materialkostnader uppgår till max 
31.800 euro. 

Lars-Erik Nordlund har på upp-
drag av Korsnäs kommun upp-
gjort behövliga huvudritningar 
konstruktionsritningar med detal-

jer för projektet och ansökan om 
bygglov har inlämnats till bygg-
nadstillsynen i kommunen. Bidra-
get kommer att understiga 9000 
euro, varvid lagen om beställarens 
utredningsskyldighet inte behöver 
tillämpas gentemot Korsnäs fot-
bollsförening.

Av Korsnäs fotbollsförening 
r.f. krävs bl.a. en ansvarig arbets-
ledare som skall godkännas av 
tillsynsnämnden i Korsnäs och 
att yrkeskunniga arbetare bygger 
servicetornet och som har erfa-
renhet inom byggbranschen. Ett 
avtal skall uppgöras före påbörjan-
de, mellan Korsnäs kommun och 
Korsnäs Fotbollsförening. I avtalet 
skall det framkomma ansvarsför-
delningar, byggtider, kostnader, 
garantier mm. Servicetornet skall 
uppföras enligt gällande arbetssä-
kerhetsföreskrifter och försäkring-
ar skall finnas. 

Tornet byggs i kommunens regi
Tekniska nämnden konstaterade 

att alla föreningar i kommunen, 
som är intresserade av att delta i 
uppförandet av servicetornbygg-
naden, skall ha samma möjlighet. 
Föreningarna måste komma över-
ens hur ett bidrag fördelas sinse-
mellan. En del föreningar har ti-
digare utfört talkoarbeten utan att 
kommunen gett bidrag.

Tekniska nämnden beslutade 
29.3.2022 att avslå anhållan, efter-
som konkurrensen på marknaden 
snedvrids om föreningar idkar 
byggnadsverksamhet och får bi-
drag. Övriga föreningar som utför 
och tidigare har utfört talkoarbe-
ten utan bidrag från kommunen 
likabehandlas inte i kommunen. 
Dessutom finns risker gällande 
ansvaret om någonting olyckligt 
skulle inträffa.

Kommunen bygger tornet i egen 
regi.

Speakertornet  
vid Korsnäs Arena

Fasadritningar på det kommande speakertornet.
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I kommunens investeringsbud-
get 2021 finns ett anslag om 8 000 
euro för planering av alternati-
va energikällor. De byggnader i 
kommunens ägo som använder 
oljeuppvärmning är Molpe sko-
la, Harrström daghem, Gruvans 
verkstadsbyggnad samt Gruvans 
matsal- och kontorsbyggnader.

Utredningar om alternativa en-
ergikällor och kostnader har ut-
förts för byggnaderna. Understöd 
från ARA kan beviljas kommuner 
för kostnader som föranleds av att 
oljeuppvärmningssystemet i en 
kommunalt ägd byggnad slopas 
och uppvärmningsformen änd-
ras till andra uppvärmningssys-
tem. Det nya byggnadsspecifika 
uppvärmningssystemet får inte 
använda fossila bränslen. Under-
stödet beviljas i enlighet med en 
kostnadskalkyl som grundar sig 
på en plan.

För Korsnäs kommuns del kan 
stödet uppgå till högst 20 % av de 
godtagbara kostnaderna.

Med medlen för 2020 kan man 
bevilja understöd för att täcka 
kostnader som har uppstått från 
och med 1 juni 2020. Utbetalning 
av understöd som beviljats 2021 
ska sökas senast den 30 september 
2023.

För Korsnäs kommuns del skulle 
understödsansökan gälla följande 
byggnader: Molpe Skola, Harr-
ström daghem, Gruvans verk-
stadsbyggnad, Gruvans matsal- 
och kontorsbyggnader, Kyrkoby 
skola (utfört efter 1.6.2020) och 
Bredblick bostadshus (utfört efter 
1.6.2020).

Korsnäs värme Ab har via Gre-
enflame consulting låtit göra en 
förstudie för konvertering av olja 
till flis vid Harrström daghem och 
gruvområdet.

Harrström daghem
En konvertering förutsätter att 

flispannan placeras i rummet in-
till befintligt pannrum, som finns 
i uthusbyggnaden vid Harrström 
daghem. En uppgradering av fli-
spannrummets brandklassifice-
ring bör göras. Förutom uppdate-
ringen av brandklassificeringen av 
befintligt rum, tillkommer pann-
teknik vvs och elinstallationer, och 
ett nybyggt flislager.

Förstudien visar att investerings-
kostnaden i teknik och kulvert för 
att nå målpriset kring 80 euro/
MWh är maximalt 28 000 euro 
(inget investeringsstöd är beaktat). 
Inbesparingen jämfört med olja 
är ca. 3400 euro/år. Beräkningen 
visar att skillnaden mellan årliga 
kostnader för flis och bergvärme 
är marginell.

Gruvområdet
Vid en konvertering från olja till 

flis har man utgått ifrån att befint-
ligt pannrum samt skorsten kan 
användas. Investeringsbehovet 
omfattar främst komplett pann-
teknik, kulvert mellan fastigheter-
na samt nybyggt flislager.

Investeringskostnad i teknik och 
kulvert för att nå målpriset kring 
80 euro/MWh är maximalt 60,000 
euro (inget investeringsstöd är be-
aktat). Inbesparingen är ca. 5000 
euro/år för samtliga byggnader på 
gruvområdet.

Molpe skola
Korsnäs värme har låtit Green-

flame consulting göra en utred-
ning för alternativa uppvärm-
ningstekniker vid Molpe skola.

Beräkningen visar att pelletsal-
ternativet är det förmånligaste 
förutsatt att prisnivån för pellets 
är 235 €/ton under kalkylperioden 

på 15 år. Elpriset är också en av-
görande faktor och baserat på att 
kalkylen omfattar 15 år kan man 
förvänta sig att elpriset (både el 
och överföring) stiger med nuva-
rande utsikter. Den höjningen för-
väntas vara större än flispriset och 
pelletsprisets förändring.

Nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutade 

15.2.2022 att 
• Korsnäs värme Ab kan gå 

vidare med planeringen för 
konvertering av olja till flis vid 
Harrström daghem enligt för-
studien, 

• Korsnäs värme Ab kan gå 
vidare med planeringen för 
konvertering av olja till flis vid

• gruvområdet enligt förstu-
dien,

• ett avtal skall uppgöras hur 
ansvarsfördelningen förde-
las mellan kommunen och 
Korsnäs värme, vilket skall 
godkännas av tekniska nämn-
den,

• tekniska avdelningen gör 
upp en understödsansökan 
för Kyrkoby skola och Bred-
blick bostadshus (utfört efter 
1.6.2020),

• för Molpe skola görs nya ut-
redningar. 

Tekniska nämnden beslutade 
29.3.2022 att Korsnäs Värme Ab 
kan gå vidare med planeringen för 
konvertering av olja till pellets vid 
Molpe skola. Tekniska nämnden 
konstaterar att pelletsförrådet an-
tingen som silos eller delvis ned-
grävt i marken.

Slopande av oljeuppvärmning  
vid kommunens byggnader
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I Råbacka fanns en man som 
bar namnet Risinas Herman. 
Han ägde med ett par små un-
dantag hela det stora skäret 
Rönngrund utanför Molpe. 

Strax före vinterkriget 1939 sål-
de han skäret till Johannes och 
Karl Björkqvist. Ett av undantagen 
var ett litet samfällt område med 
Henry Skog som största delägare, 
vilket går under namnet Fiskeläge. 
Lägenheten är med sannolikhet 
den första platsen i Molpes yttre 
skärgård, där fiskarna hade sitt ge-
mensamma fiskarhus och där de 
kunde laga mat och övernatta.

Forststyrelsen fredade lägen-
heten Fiskeläge 2020. Vid del-
ägarmötet beslöts att inte fördela 
ersättningen utan donera den till 
välgörande ändamål. Ersättnings-
summan ska doneras till Lärknäs 
Åldringshem med anvisningar om 
att medlen ska tillfalla klienternas 
rekreation, såsom till exempel ut-
flykter eller stunder som i största 

Donation till Lärknäs Guldkant
allmänhet berör de boendes triv-
sel. 

Den 5 april besöktes Lärknäs 
av en delegation för att överräcka 

donationen till fonden Lärknäs 
Guldkant för ovannämnda än-
damål. Donationssumman utgör 
2805,17 euro.

Småbarnspedagogiken i 
Korsnäs kommun har hållit sin 
årliga utvärdering av verksam-
heten under hösten 2021. 

Utvärderingarna som har gjorts 
utgår från indikatorerna 12 och 14 
ur Grunder och rekommendatio-
ner för utvärdering av småbarnpe-
dagogikens kvalitet (NCU, 2019, s. 
76) som en del av utvärderingen 
av den pedagogiska verksamheten 
och inlärningsmiljöerna. 
• Indikator 12: Barns behov av 

individuellt stöd identifieras. 
Personalen bedömer beho-
vet av stöd tillsammans med 
vårdnadshavarna och vid be-
hov ges barn lämpligt stöd i ett 
måprofessionellt samarbete.

• Indikator 14: Personalen ser 
till att de dagliga övergångar-
na i verksamheten genomförs 
på ett smidigt och samman-

Hälsningar från småbarnspedagogiken
hängande sätt så att dagen 
bildar en helhet som stöder 
barns välbefinnande och lä-
rande.

Resultat från utvärderingen
Vårdnadshavarna deltog i utvär-

deringen genom en elektronisk 
enkät. Pedagogerna har under sin 
utvärderingsdag diskuterat lik-
nande frågor och därefter tagit del 
av och diskuterat vårdnadshavar-
nas enkätsvar. 

Följande sammanställning är 
gjord av pedagoger och baserar sig 
på vårdnadshavarnas svar på de 
öppna frågorna:
• Seesaw och daglig kontakt är 

viktig för vårdnadshavare.
• Pedagogerna uppskattar att 

konkreta förbättringsförslag 
kom.

• Missnöje från vårdnadshavar-
na framkommer i enkäten och 
detta tog personalen till sig. 
Kommentarerna om missnöje 
har diskuterats bland perso-
nalen och olika lösningar har 
varit att man tillexempel följt 
upp kritiken via nya enkäter. 

• Samma enkät åt alla i kommu-
nen tror pedagoger gav bättre 
svarsresultat än om man riktat 
dem till enskilda enheter och 
är något som småbarnspeda-
gogiken i Korsnäs kommer att 
fortsätta med.

• Olika evenemang där vård-
nadshavarna kan vara delak-
tiga har uppskattats och det 
hoppas vi kunna fortsätta och 
utveckla efter pandemins slut.

Emma Häggblom
Daghemsföreståndare
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Marina Westerlund, Rune Björkqvist, Rose-Lill Björkqvist, Christina 
Båssar och Ann-Louise Salahdin såg till att donationen kom rätt.
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modellen har erbjudit bland an-
nat jaktklubb, bollsport, rörel-
seskojj, ordkonst, drama, häst, 
djur och mellanmålsklubb!

På ordkonst har vi lekt med 
mellanmålet innan vi ätit upp det 
ibland. Allt som finns kan ge in-
spiration till nya berättelser.  På 

Hälsningar från Finlandsmodellen!Hälsningar från Finlandsmodellen!
Hästklubben vid Mias stall i Molpe har varit populär bland alla åldrar!

temat banan skapade ordkonst-
närerna i Korsnäs kby  skola fan-
tasifulla bananbilder, sen skrev de 
äldre ordkonstnärerna i Molpe be-
rättelser till bilderna.

Vi har skickat in ansökan om 
medel till Regionförvaltningsver-
ket för att kunna fortsätta med 
Finlandsmodellen även nästa läs-

år. I planen ingår nya klubbar så 
det gäller att hålla utkik i början 
av höstterminen. Också populära 
klubbar fortsätter!

Vi tackar alla skolor, ledare, taxin 
och alla andra som gör det möjligt 
för eleverna att delta i alla klubbar!

Text och foto: Nadja Söderholm
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Finlandsmodellen för hobbyverksamhet riktar 
sig till alla barn i åk 1-9 i anslutning till skoldagen. 
Verksamheten är gratis och baserar sig på under-
sökning av vad barnen önskar utöva, skall i regel 
försiggå i skolan och pågår hela läsåret. 

Bidrag för Finlandsmodellen kan sökas från RFV, 
som handhar utdelningen av de medel undervis-
nings- och kulturministeriet anslagit. Pågående läsår 
är det första egentliga verksamhetsåret och 235 kom-
muner deltar.

Verksamheten kommer att få fortsatt statlig finan-
siering och finansiering för läsåret 2022-23 kan sökas 
senast 22.3.2022.

Verksamheten i tre skolor har mottagits mycket 
positivt. Majoriteten av barnen har hittat en hobby 
och ledare har också funnits att tillgå. Ministeriet re-

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 
fortsätter läsåret 2022-23

kommenderar starkt att kommunerna fortsätter med 
Finlandsmodellen och man arbetar för att det ska bli 
en permanent, lagstadgad verksamhet.

Korsnäs kommun ansökte våren 2021 om 56 000 
euro och 30 000 euro beviljades. Kommunen har att 
stå för en egenfinansieringsandel på 20%. Denna an-
del har inte budgeterats för, eftersom fortsättningen 
varit oklar. Extern finansiering kan sökas, men kom-
mer knappast att täcka hela egenfinansieringsande-
len. 

Bildningsnämnden godkände 1.2.2022 att ansökan 
om medel för fortsatt verksamhet under nästa läsår 
2022-2023 inlämnas till RFV. Bibliotek, kultur och 
fritid sköter ansökan och driver Finlandsmodellen 
för hobbyverksamhet.

Stödansökan
Huvudstödansökan och bas-

skiftesändringar öppnas i början 
av maj i Vipu-tjänsten (https://
vipu.ruokavirasto.fi/). Sista ansök-
ningsdag onsdag 15.6.2022.

Nya flygbilder finns på sto-
ra delar av odlingsområdet 
och vi rekommenderar att ni 
går in i Vipu i ett tidigt ske-
de och kontrollerar skiftena. 
Eventuella basskiftesändringar 
(delningar, sammanslagningar, 
nya skiften) bör göras och skickas 
in i början av maj.

Tips: fyll i stödansökan före 
allt är sått och kontrollera Vipu 
rådgivarens anmärkningar för att 
undvika problem.

Hemsida o årets stödprognos
Lantbrukskansliernas ge-

mensamma hemsida finns på 

https://narpes.fi, under fliken ar-
bete, näringsliv och turism. På 
hemsidan finns information om 
bl.a. stödansökan, årets stödprog-
nos och andra landsbygdsärenden.

Checklistor
För att höja gårdens beredskap 

och riskhantering inför eventu-
ella störningar kan ni gärna ta 
Lantbrukssällskapets checklistor i 
bruk, de finns att ladda ner kost-
nadsfritt från denna länk : https://
www.lantbrukssallskapet.fi/check-
listor-for-2022-ar-uppdaterade/ 

Bocka av i listan och fundera 
över vad er gård behöver åtgärda. 
Håll listan uppdaterad på gården 
och så att alla hittar den.

Spruttester 2022
Kom ihåg att testa växtskydds-

sprutan! Helt nya sprutor ska 

Landsbygdskansliet informerar 

testas inom fem år från inköps-
dagen och begagnade sprutor 
ska testas med 3 års mellanrum. 
Sprutor som inte har testats får 
inte användas. 

På lantbrukssällskapets hemsida 
finns information om var spruttes-
terna hålls. 

Besök på landsbygdskansliet
Om ni vill besöka landsbygds- 

kansliet  i Korsnäs ring gärna och 
kontrollera att landsbygdssekrete-
raren är på plats eller boka tid; 

telefonnummer:  0400-419517
e-post lantbruk@narpes.fi  
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Forststyrelsen 
inleder vårens 
naturutredningar 
för Korsnäs havs-
vindkraftspark

Forststyrelsen fortsätter natu-
rutredningarna i anslutning till 
miljökonsekvensbedömning-
en för den planerade havsvind-
kraftsparken både på land och 
ute till havs så fort isen har gått. 
Vindmätningarna på Bergö i 
Malax fortsätter.

Forststyrelsen reste senaste år en 
174,5 meter hög mast på Bergö för 
vindmätningarna. En kran och he-
likopter användes för utförandet 
av arbetet.

Vindmätningarna ger informa-
tion om vindförhållandena vid 
området av den planerade havs-
vindkraftsparken. Vid mätningen 
har även användes en Sodar-mäta-
re, vars mätningsteknologi baserar 
sig på ljudvågorna i luften. Mäta-
ren flyttas dock bort under våren, 
eftersom pipande ljudet den gav 
ledde till missnöje.

Mångsidiga naturutredningar inleds 
när isen har gått

Efter islossningen börjar Forst-
styrelsen loda havsbottnen. Havs-
bottnens topografi undersöks för 
att utreda var havsvindkraftspar-
kens elöverföringskabel ska place-
ras och havsbottnens byggbarhet.

I april-maj fortsätter fiskbestånd-
sutredningarna och kartläggandet 
av fåglarnas flyttrutter och rugg-
ningsområden. Därutöver räknas 
även antalet fåglar och arter som 
vilar i det planerade projektområ-
det och vid kusten under vårflytt-
ningen. På sommaren är det dags 
för utredningar av växtlighet och 
biotoper till havs och på land.

Destia Oy kommer att bygga 
om färjeläget i Bergö längs lands-
väg 6732 i Korsnäs och Malax 
kommuners områden under ti-
den 25.4–1.7.2022. Ombyggnas-
arbetena pågår från måndag till 
fredag kl. 7–20. Bulleralstrande 
arbeten utförs inte under tiden 
22–27.6.2022. 

Behovet av bergsprängnings-
arbeten klarläggs först under 
pågående grävarbeten. I arbetet 
används en vagnborrmaskin för 
bergsprängningsarbeten under 
vattenytan om behov finns under 
cirka 1–2 dagar i området av Bred-
skär i Korsnäs. I borrpålningen 
behövs en borrhammare och en 
kompressor under sammanlagt 
cirka 30 dagar på båda färjelägena 
(15 + 15 dagar/färjestrand). För 
hantering av stora sprängstenar 
(cirka 800–1000 mm) används 
grävmaskin och lastbilar. Arbetet 
pågår sammanlagt cirka 40 dagar 
(cirka 20 + 20 dagar/färjestrand). 
Avsikten är att bekämpa bullret 
från verksamheten genom att an-
vända modern utrustning. Bul-
leralstringen följs vid behov upp 
med mätningar. Information om 
verksamheten delas ut till husen 
på fastigheterna som ligger inom 
en kilometers radie.

NTM-centralens beslut
NTM-centralen i Södra Öster-

botten har granskat Destia Oy:s 
bulleranmälan om ombyggnaden 

av färjeläget i Bergö i Korsnäs 
och Malax kommuners områden 
25.4–1.7.2022. NTM-centralen i 
Södra Österbotten godkänner an-
mälan med följande villkor:

1. Arbetet bör genomföras och 
tidsmässigt planeras så att olägen-
heterna för störningskänsliga ob-
jekt blir så obetydliga som möjligt. 
Vid arbete i områden som ligger 
närmast bosättning bör man strä-
va efter att utföra de mest bulleral-
strande arbetsskedena under en 
tidpunkt som är minst störande.

2. Bulleralstrande arbeten bör 
inte utföras under tiden 22–
27.6.2022.

3. Information om bulleralstran-
de arbeten bör delas ut till husen 
på verkningsområdets fastigheter 
som ligger inom en kilometers 
radie från färjeläget. Dessutom 
bör skyltar med meddelande om 
buller sättas upp vid färjelägena. 
I meddelandet uppges hur länge 
den bulleralstrande verksamheten 
pågår och kontaktuppgifterna till 
kontaktpersonen/entreprenören.

4. I arbetet följs tillståndsbestäm-
melserna i Regionförvaltningsver-
ket i Västra och Inre Finlands be-
slut Dnr LSSAVI/2420/2019 som 
har utfärdats 10.2.2021.

Kungörelsen och beslutet hålls 
offentligt framlagda under tiden 
7.4 – 13.5.2022 på NTM-centralen 
i Södra Österbottens webbplats på 
adress www.ely-keskus.fi/sv/kuu-
lutukset (välj Södra Österbotten).

Ombyggnad av färjeläget i 
Bergö längs landsväg 6732

Färjfästena 
i Molpe och 

Bergö byggs om 
i sommar för en 
ny större lands-

vägsfärja. 
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Paul Björklund har anhållit 
om flytt av en outnyttjad bygg-
rätt som är belägen på fastighet 
Björklund 280-405-4-184 till 
fastighet Björk 280-405-8-145 på 
Bredskäret. 

Fastighet Björklund 280-405-4-
184 ingår i den fastställda delge-
neralplanen för Molpe by och har 
beteckningen RAO (Område för 
fritidsbostäder/åretruntbostäder). 
Fastighet Björk 280-405-8-145 in-
går i strandgeneralplanen och har 
beteckning RA (Område för fri-
tidsbostäder).

Sedan tidigare finns en utnyttjad 
byggrätt på fastigheten Björk och 
genom ändring av planen skapas 
ytterligare en byggrätt på denna 
fastighet. Byggrätten på fastighet 
Björklund flyttas till fastigheten 

Ole och Inga-Lill Lind har 
anhållit om undantagslov för 
ändring av befintlig bastu till 
gäststuga, vilket leder till en 
överskridning av gäststugans vå-
ningsyta med 10 m2.

Området är en del av Strandge-
neralplanen och i planen har om-
rådet beteckningen RA (Område 
för fritidsbostäder). På tomten får 
uppföras ett fritidshus, en gäststu-
ga, en bastubyggnad och förråds-
byggnader. Fritidshusets storlek 
får vara högst 120 m2 våningsyta, 
gäststugan högst 30 m2 våningsyta 
och bastubyggnaden högst 40 m2 
våningsyta.

Sökanden har planer på att upp-
föra en ny bastubyggnad, vars vå-
ningsyta är 11 m2 och ändra nuva-
rande bastubyggnad till gäststuga. 
Med anledning av detta söks un-
dantag för ändring av användn-
ingsändamålet från bastu till gäst-
stuga då våningsytan för gäststuga 
överskrids med 10 m2. Den totala 
byggrätten överskrids inte.

Undantagslov för ändring till gäststuga

Tekniska nämnden föreslår för 
kommunstyrelsen att undantag 
kan beviljas. Nämnden anser att 
det inte finns hinder i beviljandet 
av undantagslov. Våningsytan för 
gäststugan överskrids med 10 m², 
den totala byggrätten överskrids 
inte. Sökande bör dock vara med-
veten om att den överskridande 
byggrätten kommer att inverka 
på våningsytan på nybyggnad/

tillbyggnad av fritidshuset eller 
bastubyggnaden så att dessa mins-
kas i motsvarande mån.

Grannarna har inte anmärkt på 
ansökan.

Kommunstyrelsen beviljade 
21.2.2022 undantagslovet i enlig-
het med tekniska nämndens för-
slag.

Björk. Detta kan förverkligas ge-
nom ändringar av strandgene-
ralplanen och delgeneralplanen.
Grannarna vid fastighet Björk har 
gett sitt samtycke till att strandge-
neralplanen ändras.

Tekniska nämnden föreslog 
15.2.2022 för kommunstyrelsen att 
en ändring av strandgeneralplanen 
och delgeneralplanen görs för på 
fastighet Björklund 280-405-4-
184 och fastighet Björk 280-405-
8-145.

Kommunstyrelsen godkände 
21.2.2022 att en planändring kan 
påbörjas för att flytta byggrätten i 
enlighet med anhållan. Sökanden 
står för samtliga planläggnings-
kostnader.

UTDRAG UR MOLPE DELGENERALPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTDRAG UR MOLPE STRANDGENERALPLAN 

Byggrätt som flyttas 

Byggrätt  
flyttas hit 

UTDRAG UR MOLPE DELGENERALPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTDRAG UR MOLPE STRANDGENERALPLAN 

Byggrätt som flyttas 

Byggrätt  
flyttas hit 

Flytt av byggrätt
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tagen är mikroföretag, som sysselsätter 
mindre än 10 personer. Men ändå är det 
precis de här små företagen som skapar 
nya arbetsplatser i vårt land. 

– Det viktigaste inom vår rådgivning i Startia är att 
hjälpa livskraftiga företag att födas. Det vill säga an-
talet etablerade företag är inte det viktigaste, säger 
Startias direktör Tommi Virkama.

– Och det viktigaste inom VASEKs företagsrådgiv-
ning för redan verksamma företag är att stöda före-
tagare, så att de inte ensamma behöver fundera på 
olika utvecklingsbehov eller utmaningar, påminner 
direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.
Vad är det som gör ett företag så livskraftigt att 
dess verksamhet fortsätter även efter de kritiska 
första åren? 

Av de finländska företagen avslutar ungefär hälf-
ten sin verksamhet efter de tre första åren. Företa-
gen som fått hjälp och stöd i startskedet via Nyföre-
tagarcentralerna gör bättre ifrån sig än medeltalet. 
Man kunde väl dra slutsatsen att de företag, som 
fått startrådgivning har bättre chanser att klara sig, 
och att de redan från början mindre livskraftiga af-
färsidéerna har antingen formats om till något mera 
fungerande eller helt och hållet slopats.

Via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia bil-
das årligen nästan 200 nya företag. Även om det är 
enkelt att starta ett företag på nätet, återstår frågan 
om vem som sparrar företagaren, hjälper till med att 
utveckla affärsidéen och uppmuntrar att göra upp 
noggranna kalkyler? 

Företagen som fått startrådgivning Företagen som fått startrådgivning 
har bättre chanser att klara sighar bättre chanser att klara sig

Mentorskapens betydelse för företagaren speciellt 
i startskedet kan inte betonas för mycket. VASEKs 
och Startias företagsrådgivare erbjuder sin expertis 
för alla som är intresserade av företagande och alla 
företag, både stora och små.

– Vi stöder företag i alla skeden under företagets 
hela livscykel. I början, i tillväxtfasen, med utveck-
ling och investering  samt med olika utmaningar och 
problem. Lämna inte ensam utan kontakta oss och 
boka en tid, uppmanar Nydahl.

Gör det som du är bra på
– När du startar ett företag, gör något som du är 

bra på! Gör något som du njuter av när du en gång 
själv får välja och vara din egen chef. Och kom ihåg 
att ett lysande alternativ till att starta eget är att 
köpa ett företag. Vi ger råd även i företagsköp – alltid 
avgiftsfritt, påminner Virkama.

Startia firar sitt 30-årsjubileumsår 2022
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.

Du kan boka tid till företagsrådgivning på nätet.
www.vasek.fi

Direktör för företagstjänster Kjell 
Nydahl ansvarar för korsnäsföre-
tagen och blivande företagare.
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Vid senaste klubbmöte, som hölls 
tillsammans med Lions från 
LC Övermark-Yttermark och 
representant från Lions 
distriktstyrelsen, firades 
vår egen Lionsklubb med 
tårta för sina 55 
verksamhetsår.

Det har varit mycket 
sporadiskt med möten 
under de senaste åren pga 
pandemin men ändå har flera 
lyckade aktiviteter genomförts 
som t.ex. försäljning av julkort och 
julhälsningar, talko vid intervalltrappan 
vid Waterloo, utdelning av julgåvor till de 80 
äldsta i kommunen samt plantering och skötsel 
av blomdekorationerna i centrum av Korsnäs.

Tack vare våra insamlingar har vi kunnat ge 
bidrag till den cykelriksha som skall anskaffas 
till kommunen, införskaffat en hjärtstartare till 
Buketten, gett en ansenlig summa till Ukraina, 
delat ut julgåvor och bidragit med stipendier till 
studeranden från kommunen och till Gymnasiet 
i Petalax vid deras skolavslutningen samt gett 

Korsnäs Lions Korsnäs Lions 
55 år av hjälpverksamhet55 år av hjälpverksamhet

bidrag till Korsnäs 4Hs verksamhet etc. 
Nu senast beviljade vi två nya 

bidrag;  tutorverksamheten 
vid Gymnasiet i Petalax och 

Folkhälsan. 

Vi tackar alla som på olika 
sätt hjälpt oss under året 
och önskar en trevlig vår och 
sommar till er!

LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran

5Brage Ismark gratuleras 
av Markku Ojala från Lionsdi-
striktet.

3LC Korsnäs president 
Brage Ismark, sekreterare 
Emilia Lindell, 2 vice distrikts-
guvernör Markku Ojala samt 
representanter från LC 
Korsnäs och LC Övermark-Yt-
termark.
 Foton: Anita Ismark
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Sydösterbottens hörselförening rf ordnar en 
friluftsdag i Kristinestad 12.5.2022

Kl 12.00 Lunch och samling på Restaurant Gastro, Östra 
Långgatan 53-55, 64100 Kristinestad

Efter lunchen blir det guidad rundvandring i södra 
delen av staden med Carl-Anders ”Canne” Lundberg. 
Vi besöker också Lebellska köpmansgården där Canne 
berättar om gårdens historia.

KL 15.00 Dagen avslutas. Hemfärd.

Lunchen kostar 11 euro/person. Föreningen står för 
guidningskostnaden.

Anmälningar tas emot av  
Iris tel. 044-022 4388  
senast 9.5.

Välkomna!

 

Tisdagen 17.5.2022 kl. 11.00-13.00 
 
Efter 2 år av corona restriktioner fortsätter  
Korsnäs Företagare r.f. med lunchträffarna 
mellan kommunen och företagarna 
 
* Christina Båssar – Vad planeras i Korsnäs nu? 
* Camilla Moliis –Projektets aktiviteter 2022 
* Kjell Nydahl – coronastöd nr 6, stängningsstödet,  
                           energi/investeringsstöd och 
                           annat aktuellt 
* Heidi Vest – Forsstyrelsens havsvindspark  
 
 
Vi bjuder på lunch åt alla deltagare som kommer 
och diskuterar med oss.  
 
Välkommen! 
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COFFEE & INFORMATION

Welcome!

K o r s n ä s  k o m m u n b i b l i o t e k  ( L i b r a r y )  
S i l v e r b e r g s v ä g e n  9

3.5.2022 AT 18.30-20.00

 D u r i n g  t h e  e v e n i n g  y o u  w i l l  g e t
i n f o r m a t i o n  a b o u t :

 
-   P l o t s  i n  K o r s n ä s  M u n i c i p a l i t y

 
-  L i b r a r y  s e r v i c e s

#möjligheternaskorsnäs

I N V I T A T I ON
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BYAFEST	&	INVIGNING	AV	

HINJÄRV-LEDEN	i	Taklax		
	

Lördag	11.6	kl.	12-15	i	Kamb	
	

-	Anders	Norrback	inviger	vandringleden	
	-	Kö5soppa	+	Kaffe	(	Taklax	Jaktklubb	bjuder)	

-	Musik	&	AkCviteter	för	barnen	
Varmt	Välkomna!		

Arr.	Taklax	UF	&	Taklax	Jaktklubb	rf.	
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 I n v i g n i n g  a v  n y a
a k t i v i t e t e r  p å

W a t e r l o o
f r i t i d s o m r å d e

2 9 . 5  k l .  1 4

Tack vare aktiva föreningar 
och duktiga talkokrafter kan vi nu inviga 

boulebanan, intervalltrappan 
och DiscGolf-banan.

Varmt välkomna!

På programmet utlovas 
musik, tal, tävlingar och tilltugg

Årets sommarresa 16-18.6.2022 till Piteå, 
Arvidsjaur och Jokkmokk

Korsnäsnejdens Pensionärer ordnar i samarbete med Oravais 
Trafik en sommarresa till Umeå, Piteå, Arvidsjaur och Jokk-
mokk.

Torsdag 16.6 Buss 05.00 Övermark-Närpes-Kaskö-Korsnäs-Va-
sa-Umeå-Piteå.

Botnia Aurora avgår kl 8.00. Frukost ombord.

Lunch i Lövånger.

Middag och övernattning på Piteå stadshotell i Piteå.

Fredag 17.6 Piteå-Jokkmokk-Arvidsjaur

AlterHedens Gårdsbutik och rabarberi. Storforsen. Laponien-
tré Jokkmokk Attje som är ett svenskt Fjäll och samemuseum. 
Övernattning på Hotell Lapponia i Arvidsjaur. Gemensam 
middag.

Lördag 18.6 Arvidsjaur-Umeå-Vasa 

Gallejaur hembygdsområde. Skråmträsk Kvarn, som har café 
och skotillverkning och skobutik. Västerbottensost besöks- 
center i Burträsk.

Skärgårdsbordet på M/S Aurora Botnia. 

Kostnad 470 €/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 135 €.

Anmälan senast 10.5.2022 till Anna-Lena Kronqvist per tele-
fon 040-756 5597 eller er e-post annalena.kronqvist@icloud.
com. Hon ger närmare information om resan.

Välkomna!

Korsnäsnejdens Pensionärer rf
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simskoleverksamhet sommaren 2022
Simkurserna riktar sig till barn  

födda 2016 eller tidigare.

27.6–8.7 vid Molpe simstrand
Barn från Molpe på förmiddagen kl. 10.00 – 12.30
Barn från Korsnäs & Korsbäck på eftermiddagen 

kl. 13.30 – 16.00
11.7–22.7 vid Harrström simstrand

Barn från Taklax och Harrström kl.10.00 – 12.30
Lek och plask

För barn som är födda 2019 och äldre tillsam-
mans med förälder eller annan vuxen som är 

med i vattnet. 
I Molpe 27.6–1.7 kl. 12.45-13.45

I Harrström 11.7–15.7 kl. 12.45-13.45

Avgifter
Lek & plask: 1 barn 20 euro, 2 barn 30 euro.

Simskola: 30 euro per barn för medlemmar och 
35 euro per barn för icke medlemmar i Folkhälsan.
Avgiften för simmärken som barnen tar under 
simskolan ingår i avgiften för simskolan. Det till-
kommer alltså ingen avgift för eventuella sim-

märken.
Transport till och från simskolan 

kostar 20 euro per barn. 

Anmälan sker via internet på adressen  
h t t p s : / / f o l k h a l s a n . f i / k o r s n a s  
Begränsat antal platser. Anmälan öppnar 16.5 
och sista anmälningsdag är 20.6.2022. Kom ihåg 
att meddela om eventuell transport i samband 

med anmälan.
Vid frågor gällande sommarens simskola kon-
takta simombuden: Camilla Lagerström tel. 
0503533179 kvällstid kl. 17-20.00 i frågor 
gällande anmälan. Simombud Nadja Söderholm 
tel. 0442759999 vardagar i frågor gällande 

transport och övrigt. 
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MER INFORMATION I
NÄSTA KORSNÄSNYTT

28.6.2022

GRUVJAZZ 
I SOMMARKVÄLLEN

PÅ KOMMANDE

Arr:  K orsnäs  K u ltu r  och Frit id  
i  sam arbete med 
Möjl i g h eternas  K orsnäs 
och Korsnäs  Mine Center

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

R E S E R V E R A  D I N  P L A T S
V I A  K O R S N Ä S  B I B L I O T E K :
b i b l i o t e k e t @ k o r s n a s . f i
e l l e r  p e r  t e l e f o n  m å - f r e  
k l .  1 2 - 1 5 :  ( 0 6 ) 3 4 7  9 1 4 0

LANTDAGEN
är tillbaka!

13 .8 KL .  1 1-14 
VID MUSEIOMRÅDET
I  KORSNÄS

RESERVERA DIN
FÖRSÄLJNINGSPLATS

SENAST 8.8
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Utställningar
April månads konstnär Rafael Kecklund, träsnide-
rier visas ännu i början av maj.

Maj månads utställning från 3.5. MI:s handarbe-
ten och hantverk från Annika Westerbergs kurser.

Väncafé 
i biblioteket tisdag 3.5. kl 18-20. Vi återupplivar 
det populära väncaféet. ALLA är välkomna och 
särskilt varmt välkommen till vännerna från 
Ukraina. Kravlös samvaro kring en kopp varmt. 
Spontant program eller så bara umgås vi. Om du 
känner för det och har något på lager får du gärna 
bidra. Knytkalas, men inget måste! Biblioteket 
bjuder på kaffe, te, saft och något tilltugg.
Arr. Biblioteket och Korsnäs församlings diakoni/
Hanna

Teaterföreställning för dagis
Ditt och datt av 
dramapedagogiska 
resurscentret Dialog 
ger teaterföreställ-
ning i biblioteket 
för dagis 2.5. Inom 
projekt ”Läslampan 
tänds”.

Författarbesök
16.5 får biblioteket 
besök av författaren 
Tove Appelgren, som 
skrivit böckerna om Ves-
ta-Linnea som nu blivit 
tv-film. Dagis och skolor 
inbjudna.

Öppethållning
Kristi himmelsfärdsdagen torsdag 26.5, bibliote-
ket har normal öppethållning kl 12-17 onsdag 25.5 
och bokbussen kör sin vanliga kvällsrutt på helg-
aftonen.
I bokbussen kan du nu träffa en ”praktikant” 
fram till midsommar. Korsnäsbon Rainer Grandell 
bekantar sig med bokbussarbetet under Mikael 
Lövdahls ledning.

Biblioteket övergår till sommaröppethållning från 
och med 1.6-31.8.2022
Måndag och fredag oförändrat kl 12-19  
tisdag - torsdag kl 12-15
Bokbussen kör i midsommarveckan, därefter 
sommaruppehåll.

Samarbetsförslag till föreningar!
Biblioteket har sökt och fått projektmedel för ett 
projekt kallat Förenade krafter med föreningar.
Verksamheten går ut på att föreningen förlägger 
ett möte till biblioteket. Bibliotekets projekt 
bjuder in och finansierar en intressant föreläsare 
till mötet, utgående från föreningens önskemål. 
Har ni någon expert ni gärna vill få inspiration av?
Biblioteket presenterar sin verksamhet och vad 
det finns att erbjuda för service. Biblioteket står 
också för serveringen.
Låter detta intressant? Ta kontakt så diskuterar vi 
vidare!
Projekttiden är 2022 till slut. Först till kvarn... 
gäller!
Ring Carola Bäckström 0505272966,  
biblioteket 06-3479140 eller titta in!

Vårfanfar
I skrivande stund finns det några biljetter kvar till 
Vårfanfar med Helen Sjöholm och Anna-Maria 
Hallgarn, konsert på Wasa Teater fredag 20.5. Pris 
49 e, eventuell transportavgift tillkommer. Ring 
genast biblioteket 06 3479140
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Uppsatstävling för dig i gymnasiet eller i 
andra stadiets utbildning

Sitter du och tänker på saker som händer i världen? Har du tankar 
om samhället, människor eller framtiden där du bor? Delta i vår 
uppsatstävling i maj!
Korsnäs kommunbibliotek har under våren sjösatt ett projekt, 
Biblioteksparlamentet Café Korsnäs, via vilket biblioteket avser 
arbeta för ökad demokrati och medborgaraktivitet. Tänk dig 
att du skulle kunna vara med och bestämma om någonting 
som berör dig, och skriv om det! Vi vill läsa hur du tänker så att 
meningsutbytet i Korsnäs stimuleras, och så att själva kommunen 
får bättre känn för hur unga tycker och tänker!
Projektet utvärderar insända bidrag. Förutom förstapris till ett 
värde av 50 € delar vi ut priser som presentkort och skolutrustning!
Skriv 1-2 sidor A4. Sänd in ditt bidrag per e-post till 
biblioteksparlamentet@gmail.com senast 31.5.2022. Bifoga namn, 
ålder och kontaktuppgifter
Vinnarna meddelas personligen och i följande KorsnäsNytt som 
utkommer 17.6.2022.
Info: Biblioteket  Carola Bäckström 
tel 06 3479140

Ordkonst i Korsnäs bibliotek

Vad gör rödluvan nu för tiden?
Vi ordnar en ordkonstläger för dig mellan 7-12 år som gillar att fantisera, rita, berätta. 
Vi kommer att bekanta oss med gamla och nya böcker och berättelser för att sen 
skapa våra egna berättelser.

Vi kommer sen att göra en tidning med berättelser om vad som verkligen händer i 
sagornas och fantasin värld just nu! 

Möjlighet till taxi fås från byarna. 

Korsnäs bibliotek
Onsdag -fredag, 8-10 juni kl. 10-12
Anmäl dig senast den 3.6.2022  
till Camilla.ronnholm@gmail.com  
tfn. 0503615019
Begränsat antal platser!

BIBLIOTEKSPARLAMENTET
Biblioteksparlamentet samlas 
till sin första session 9.5 kl 
18-20.30 i biblioteket.
Vi kommer att behandla kom-
munens strategi ur alla tänk-
bara synvinklar. Framför allt vill 
vi veta vad du tycker! Hur ska 
kommunen utvecklas?
Professor Annika 
Tidström från 
Vasa universi-
tet inleder med 
en föreläsning 
i ämnet. Hon 
är bekant för 
många i Korsnäs, 
som en inspirerande talare, 
som garanterat kommer med 
nya tankar och idéer om kom-
munens framtid.
Paus och servering.
Anmäl dig gärna på förhand till 
biblioteksparlamentet@gmail.
com eller bibliotekets Tel 06 
3479140
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Överväldigande resultat
Sticka stort under fastan uppmaningen resulterade i 168 par stickade 
sockor! Tusen Tack, mottagandet är överväldigande. Många är ni som 
har stickat, både i Korsnäs men även utanför kommunen, wow! Sockorna 
sändes iväg genast efter påsken till Ukraina genom ”veterinären”. Fortsätt 
gärna sticka, både stort och smått! 

Lyckad skiddag
Den 13.3 ordnades en skiddag på Waterloo tillsammans med If Fyren. 
Det var en lyckad dag, i strålande väder. Nettoinkomsterna från korv och 
lotteriförsäljningen blev 200 €, som delades mellan Kyrkans Utlandshjälps 
arbete i Ukraina och Gemensamt Ansvar.

Vi välkomnar våra nya kommuninvånare från Ukraina
Kriget rasar i Europa och det syns konkret även i vår kommun då det under 
den senaste månaden har kommit flera personer i olika åldrar hit till 
Korsnäs från Ukraina. En första träff med representanter från församlingen, 
kommunen och Röda Korset har ordnats för de ukrainare som har kommit 
till kommunen. Det var ett gripande möte, vi kan nog inte fullt förstå 
vad de har gått igenom men vi kan visa vår vänlighet och gästfrihet!  Vi 
kommer att ordna väncaféer tillsammans med kommunen dit alla är 
välkomna både ”nya och gamla” Korsnäsbor. Dessa träffar kommer att ske 
på biblioteket, nästa träff blir tisdag 3.5. Vill man bli vänfamilj åt någon 
är det bara att höra av sig till Hanna eller till Stina Österbro som handhar 
vänverksamheten i Röda Korset i Korsnäs. 

Gudstjänster
Välkommen med på gudstjänster/högmässor som i regel ordnas varje 
söndag klockan 11.00 (obs. under juli månad kl 18.00). Högmässa med 
konfirmation söndagen den 12 juni kl 11.00. Temagudstjänst och 40 -års 
jubileum på museiområdet söndagen den 19 juni kl. 11.00. Se skild info av 
Prästgårdsmuséet r.f. 

Fester
Nu vågar vi fira igen! Ingen vill bli utan fest utan vi slår på stort och 
inbjuder alla som firar i år men även ni som skulle ha firats ifjol och för 
två år sedan till gemensamma fester. Vi börjar festerna med gudstjänst 
i kyrkan och fortsätter sedan med servering, program och samvaro i 
församlingshemmet. Inbjudan gäller med avec. 
70- och 75 års kalas den 29.5. Personlig inbjudan kommer.
50-års konfirmandträff den 21.8. Följ med annonsering i Kyrkpressen men 
hjälp gärna till att sprida budet. På grund av den stora skara som detta 
gäller kan vi inte skicka personliga inbjudningar men informera gärna 
vidare. 

BARNVERKSAMHETEN
Familjekväll på Strandhyddan 25.5
Välkomna unga och gamla på familjekväll till Strandhyddan. Drop in från 
kl.18. Korvgrillning, uteaktiviteter m.m. Denna kväll fungerar även som 
terminsavslutning för alla barngrupper.

Barnläger 9-11.8
Den 9-11.8 ordnas barnläger på Strandhyddan för åk 1-6 på Strandhyddan. 
Mera info kommer i nästa KorsnäsNytt och på lappar åt barnen som deltar 
i församlingens barnverksamhet. 

Talkodagar
Talkodag på begravningsplan i Korsnäs kyrkby onsdag 18.5, egna krattor 
medtages. Församlingen bjuder på dricka och tilltugg. Personal finns där 
mellan 9-15 , kom och gå som du själv önskar.Vid regn inhiberas tillfället.
Torsdag 19.5  Utetalkokväll vid strandhyddan i Molpe, egna redskap 
medtages. Församlingen bjuder på dricka och tilltugg. Personal finns där 
from 18.00. Vid regn inhiberas tillfället. 

Info från begravningsfastigheten
Gravplatserna innehas för 25 eller 50 år och efter att den tiden gått ut kan 
de anhöriga endera välja att lösa in gravplatsen på nytt eller återlämna 
den till församlingen. Ifall om platsen återlämnas avlägsnas stenen av de 
anhöriga och församlingen kan upplåta platsen för nya nedsättningar till 
nya släkter.
De gravplatser vars tid har gått ut och vilka vi har lyckats hitta anhöriga 
till kommer att få ett brev hemsänt med ovannämnda information, de 
gravstenar som vi inte lyckas hitta anhöriga till kommer att märkas ut på 
begravningsplatsen.

Sommarsamlingar på Strandhyddan
Efter en lång paus kommer det att bli sommarsamlingar på Strandhyddan 
i sommar, varannan onsdag från och med 15.6 till 7.9. Finns det önskemål 
om program, gäster får ni mycket gärna höra av er till hanna.hofman@evl.fi. 

Gemensamt Ansvar
Kom ihåg Gemensamt Ansvar kampanjen som i år stöder barn och unga. 
Genom webadressen: www.gemensamtansvar.fi/korsnas eller mobile pay 
nummern: 83025 stöder du snabbt och enkelt.
 

Munk och mjödförsäljning
Fredagen den 29.4 kommer det att finnas munkar och hemlagad mjöd till 
försäljning vid blomster, samt ett lotteri klockan 13-17. Välkommen och 
handla, samtidigt som du stöder!
 

Allsångstillfälle 1.6 kl.18.00
Den 1.6 kl. 18.00 sjunger vi Sommarsånger på Strandhyddan till förmån för 
Gemensamt Ansvar. Vi använder Psalmbokstillägget. Projektkören och Gun 
Korsbäck-Orre medverkar med sång. Kaffeservering.
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BALTIKUMVÄNNERNA
Baltikumvännerna har öppet hela maj och även i sommar

Det är glädjande att ännu fler frivilliga har hittat till Baltikumvänner-
nas verksamhet. Det största arbetet som görs är sorteringen av kläder, 

men även försäljningen på loppis är viktig samt givetvis städning. 
Ännu fler frivilliga ryms med, så det är bara att dyka upp på tisdagar 
mellan klockan 13-18. Under sommarmånaderna kommer loppiset 
att vara öppet en stor del av dagarna, beroende på antalet frivilliga 
som åtar sig en eller två försäljningsturer i sommar, klockan 11-14. 

Detta klarnar inom maj månad!

Missionsevenemang
Missionsdag 15.5
Söndagen den 15.5 kommer vi att få besök av Edny Fors från Slef, 
evangelieföreningen. Hon kommer att berätta om missionsarbetet och 
hennes roll i det. Efter Gudstjänsten satsar vi i skrivandets stund på 
att det blir sopplunch i församlingshemmet. Följ med i Kyrkpressen för 
uppdaterad information!

Bussresa till Seinäjoki
Lördagen den 14.5 ordnar vi gärna en utfärd med vår församlingsbuss 
till Seinäjoki om det kommer tillräckligt många anmälningar. Detaljerna 
är inte fastslagna men vi besöker bland annat kyrkan i Seinäjoki och 
Ideapark. Frivillig kollekt till förmån för missionen i Senegal (FMS, Tikums 
arbete) samlas in i bussen. Anmäl dig senast 11.5 till Hanna på tfn 044-
4101825 eller korsnas.pastorskansli@evl.fi. Resan blir av om minst 20 
personer anmäler sig.

Cykla för missionen
Lördagen den 28.5 kommer vi att ordna en cykelutflykt för missionen 
med Guy Kronqvist som cykelledare. Vi startar vid Taklax bönehus och 
cyklar till Bjurbäck och vikar av på Gyttjeviksvägen till grillkåtan vid Kamb 
där vi grillar korv och dricker kaffe. Missionskollekt uppbärs.
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40–års jubileum och sommarteater40–års jubileum och sommarteater
40-års jubileum den 19 juni kl 11 vid Prästgårdsmuseet
Kl 11-12 Temagudstjänst på museiområdet. Prosten Guy Kronqvist predikar. 
Sång- och musikprogram av Karin Sandqvist och Jan-Erik Elfving. Vid regn 
i Korsnäs kyrka.

Kl 12-14 Matservering utomhus vid fint väder, annars i församlingshemmet.

Kl 14-16 Jubileumsseminarium som inleds med hälsningstal av föreningens 
ordförande. En kortfattad historik om museets olika skeden och planer för 
framtiden presenteras. Jubileumstalet håller professor Nils-Erik Villstrand, 
som inviger oss i tillkomsten av S:t Olofsleden, en pilgrimsled som är under planering. Sång- och musikprogram 
av Karin Sandqvist och Jan-Erik Elfving. Medlemmar ur Närpes spelmansgille underhåller med folkmusik.

Sommarteater 5-7.8.2022 om Kaplan Gabriel Kalm och hans son Pehr Kalm 
Veckoslutet 5-7.8.2022 blir det sommarteater på museiområdet. Gabriel Kalm var kaplan i Korsnäs kapell-
församling 1694-1714. Det var dramatiska tider. Kyrkan i Korsnäs där Gabriel Kalm verkade var byggd på 
1600-talet. Gabriel Kalm och hans hustru bekostade med egna medel målandet av kyrkans predikstol. Den illus-
trerades med bilder av bibliska personer och finns bevarad med originalmålning i Korsnäs. Sonen Pehr Kalm är 
mera känd som botaniker, professor, rektor och lärjunge till Carl von Linné.

Välkomna!
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf

Korsnäsnejdens Pensionärer rf 
höll sitt årsmöte på Korsnäs biblio-
tek på söndagen den 20 mars. Den 
här gången kunde vi träffas fysiskt 
på plats. Festtalet vid mötet hölls 
av Svenska Pensionärsförbundets 
nya förbundsordförande Ulla-Maj 
Wideroos. För sång- och musik-
programmet stod Karin Sandqvist 
och Jan-Erik Elfving.

Vid årsmötet diskuterades fören-
ingens aktiviteter. I planen finns 
sommarteaterbesök, månadsträffar 
i samarbete med Malax-Korsnäs 
medborgarinstitut, resor och utfär-
der, IT-utbildning, program i de 
äldres vecka, invigning av bouleba-
nan och i december en julfest med 
musikprogram och god mat.
Invigning av den nyanlagda bou-
lebanan ordnas söndagen den 29 
maj på Waterloo friluftsområde 
tillsammans med Korsnäs kommun 
och projektet ”Möjligheternas 
Korsnäs”  då alla nya aktiviteter på 
Waterloo-området invigs.
Årets sommarresa 16-18.6.2022 
går till Umeå-Piteå-Jokkmokk och 
Arvidsjaur.
På mötet avtackades Robert Mam-
relund med tal och blommor. I hans 
ställe invaldes Marita Vägar som ny 
medlem i styrelsen. Övriga styrelse-
medlemmar återvaldes. Styrelsen 
består i sin helhet av ordförande 
Anita Ismark, viceordförande Doris 
Stenholm, kassör Sven R Wester-
gård, sekreterare Anna-Lena Kron-
qvist, medlemmarna Marita Vägar, 

Boris Foxell och Håkan Häggblom. 
Boris Foxell återvaldes till reseko-
ordinator. Till aktivitetskommittén 
återvaldes Anita Ismark, Doris Sten-
holm, Lisbeth Åkerman och Jan-Erik 
Ravals. Till verksamhetsgranskare 
återvaldes Stig-Göran Lassas och 
Boris Backholm.
Medlemsavgiften fastställdes till 
18 euro per medlem. Av med-
lemsavgiften betalas 14 euro till 
förbundet, som ger ut pensionärs-
tidningen God Tid. Alla medlemmar 
erhåller God Tid som utkommer 
med 10 nummer per år.
Vill du bli medlem är det bara att 
kontakta någon i styrelsen.

Text och foto Anita ismark

Invigning av boulebanan och sommarresa

Ulla-Maj WideroosUlla-Maj Wideroos

Jan-Erik Elfving  Jan-Erik Elfving  
och Karin Sandqvistoch Karin Sandqvist
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Fotbollssäsongen 2022 
står vid dörren
Sommaren närmar sig och Korsnäs Fotbollsfören-
ing är beredd för kommande säsong. Spelaranta-
let har ökat märkbart jämfört med senaste år. Vi 
har inget samarbete med VIFK denna säsong, men 
vi har dock lyckats samla ett mycket bra lag. Det är 
endast Solomon, som flyttat till Sporting Kristina 
och Belmin, som fått arbete norröver, vilka är på 
minussidan. 

Återflyttare har vi fått genom Ihor Indutnyi, som 
efter några år i VIFK och Sporting Kristina åter-
vänt, Blendi Bosnjaku som återvänt från VPS-aka-
temia och Sabah Fazli som återvänt från VPV. 
Dessutom kom två utespelare tillsammans med 
sina familjer som asylsökande från Ukraina; Andrii 
Kovalov och Andrii Barladym. Även en ukrainsk 
målvakt Mykhaylo Petryshyn har kommit från 
Tjeckien. En spelare från Uganda som bor i Vasa, 
Samuel Mwesigwa, har vi också sökt transfer på.

När detta skrivs har vi spelat två träningsmatcher. 
I Närpes besegrades Närpes Kraft/2 med 3-0 och 
i Kristinestad föll Sporting Kristina med hela 6-0. 

Så just nu ser det ljust ut. En plats bland topp fyra 
tycker jag borde vara realistisk denna säsong.

Andra laget har också fått sitt spelprogram, så 
nu inleds också träningarna där under ledning av 
Johan Back och Tom Nyfors.

Under de senaste dagarna har bankgiron för 
medlemsavgiften droppat ner i era postlådor. Vi 
hoppas att så många som möjligt betalar denna 
avgift till föreningen. Som sagt, alla inkomster 
behövs i sviterna efter de två coronasäsongerna.

Korsnäs FF:s reklamblad är också på gång och 
dessa kommer till utdelning i början av maj.

Tyvärr var tekniska nämnden av den åsikten att 
Korsnäs Fotbollsförening inte skulle få bygga ser-
vicetornet vid Korsnäs arena. Det skulle inte vara 
rättvist mot kommunens andra föreningar var en 
anledning. Där gick vi miste om ett välbehövligt 
bidrag till kassan.

Börje Maars

Köp säsongkort
Kom ut på Korsnäs FF:s spännande hemmamat-
cher redan i säsongens början. Vid biljettentren 
vid Korsnäs Arena kan du köpa årets säsong-
kort förmånligt för 60,- euro. Sålunda är alla 
hemmamatcher i alla serier fritt tillgängliga. Årets 
biljettpris i division tre är 9,- euro/match utan 
säsongkort. 

Välkommen och upplev Korsnäs FF:s fina 
matcher!

KPO-Bonus
Vill ni hjälpa Korsnäs Fotbollsförening ekonomiskt 
kan ni göra detta genom att bli supporter för dom 
via KPO. Detta förutsätter att ni har ett S-Bonu-
skort.

Gör så här:

• gå in på webplatsen S-kanava.fi

• logga in i oma S-kanava i övre högra hörnet i 
vyn

• då du loggar in för första gången, behöver du 
bankkoder, med vilka du registrerar dig som 
användare av Oma S-kanava

• då du loggat in, öppnas en länk till till Oma 
Skanava

• i det gröna S-kanavafältet väljer ni ”delta och 
påverka”

• välj ”anmäl dig som supporter”

• välj Korsnäs Fotbollsförening som då får städ 
från KPO

• välj ”uppdatera”

Kom ihåg!! Detta tas inte från er egen bonus!!
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MATCHPROGRAM  
divison tre
Seriesegraren stiger till division 2 och de fyra sista kan falla 
till division 4. 
To  5.5 kl. 19.30 VPV - Korsnäs FF  Variska  
   konstgräs 
To 12.5 kl. 19.00  Korsnäs FF - VPS Akatemia     Korsnäs Arena 
Lö 21.5 kl. 16.00  FC Ylivieska - Korsnäs FF         Safari konst-
gräs 
To 26.5 kl. 19.00  Korsnäs FF - SJK-j             Korsnäs Arena 
To   2.6 kl. 19.00  Korsnäs FF - Esse IK         Korsnäs Arena 
To  9.6 kl. 19.00  SIF - Korsnäs FF         Sundom 
To     16.6 kl. 19.00  Korsnäs FF - Norrvalla FF         Korsnäs Arena 
On  22.6 kl. 19.00  FC Kiisto - Korsnäs FF         Nya Ehnvallen  
   konstgräs 
To   30.6 kl. 19.00  Korsnäs FF - KPV/Akatemia     Korsnäs Arena 
Fr   15.7 kl. 18.00 Sporting Kristina - Korsnäs FF    Kristina plan 
To  21.7 kl. 19.00 Korsnäs FF - NIK             Korsnäs Arena 
To  28.7 kl. 19.00 Korsnäs FF - VPV             Korsnäs Arena 
Ti   2.8 kl. 19.30  VPS Akatemi - Korsnäs FF  Elisa stadion 
Lö  13.8 kl. 14.00 Korsnäs FF - FC Ylivieska    Korsnäs Arena 
To  18.8 kl. 19.00  SJK-j - Korsnäs FF         Seinäjoki  
   Centralplan 
To  25.8 kl. 19.00  Esse IK - Korsnäs FF     Esse bollplan 1 
To  1.9 kl. 19.00 Korsnäs FF - SIF       Korsnäs Arena 
To  9.9 kl. 18.30  Norrvalla FF - Korsnäs FF   Vörå 
To  15.9 kl. 19.00  Korsnäs FF - FC Kiisto         Korsnäs Arena 
On 21.9 kl. 18.30  KPV/Akatemi - Korsnäs FF  Karleby  
Lö  1.10 kl. 14.00  Korsnäs FF - Sporting Kristina    Korsnäs Arena 
Lö  8.10 kl. 14.00  NIK - Korsnäs FF         Nykarleby 
   skogsvallen

Korsnäs ScoutkårKorsnäs Scoutkår
Senaste år har varit en utmaning för scoutkåren 
pga pandemin. I fjol kunde vi inte ens ha en 
scoutdubbning.

Nu är verksamheten igång igen och scoutdubb-
ning hölls i Korsnäs Kyrka söndagen den 10 april 
i samband med familjegudstjänsten.

Under pandemin har scoutstugan Örnboet på Halsön 
grundligt totalrenoverats och är nu i fint skick igen. 
Besökare uppmanas att fortsätta hålla den i bästa tänk-
bara skick.

Vi tackar alla som deltagit och hjälpt till under året, 
kårchefen Sture Södergran som detta år lett scoutkå-
ren i 25 år, scoutledarna Sanna Lind och Kenneth Stan-
grund, alla hjälpledare och renoverare av scoutstugan 
med Kenneth som ansvarig ledare för projektet.

Korsnäs Scoutkår/Lis-Britt Södergran

Scoutlagen och Örnboetskylten finns vid scoutstugan på 
Halsön.

MATCHPROGRAM  
division sex
De fem första går till en enkel övre slutserie och de fem 
sista går till en enkel nedre slutserie.
Må  19.5 kl. 19.30  Korsnäs FF/2 - FC Korsholm/2  Korsnäs arena
Lö  21.5 kl. 13.00  ABC/2 - Korsnäs FF/2  Variska  
   konstgräs
Må  21.5 kl. 19.45  BK-48/2 - Korsnäs FF/2  Nya Ehnvallen  
   konstgräs
Må  30.5 kl. 19.00  Korsnäs FF/2 - Norrvalla FF/2  Korsnäs arena
Må 6.6 kl. 19.00  VäVi - Korsnäs FF/2  Kyrölä
Må  13.6 kl. 19.00  Korsnäs FF/2 - FC Sport-j  Korsnäs arena
Ti 21.6 kl. 19.00  PeIK - Korsnäs FF/2  Petalax
Ti 28.6 kl. 19.00  Korsnäs FF/2 - KyVo  Korsnäs arena
To  7.7 kl. 19.00  Malax IF - Korsnäs FF/2  Malax
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Den moderna powerkvinnan
Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs håller års-
möte och kvinnocafé söndagen den 15.5 kl. 18:30 
i Korsnäs bibliotek. 

Inbjuden gäst  
Sari Somppi

Kaffeservering

Välkommen!
Svenska kvinnoförbundet  
i Korsnäs r.f

Vägmöte
Intressenter i Smed-Träskvägen håller stadgeenligt årsmöte 
hos Lars- Ole Enbacka söndagen 12.6 kl. 19.00
Stadgeenliga ärenden

Bestyrelsen

 

 

 

Taklax Ungdomsförening r.f.  

Årsmöte torsdag 15.5.2022 kl. 14.00 vid 

föreningens lokal. Stadgeenliga ärenden. 

Välkomna! 

Styrelsen 

Årsmöten

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

Info från Korsnäs 4HInfo från Korsnäs 4H

Morsdagstårtor för åk 1-6Morsdagstårtor för åk 1-6
Överraska mamma med en tårta till morsdag!
Vi gör tårtorna lördagen den 7.5 kl. 14.00-15.00 på 
4H:s kontor, Industrivägen 4 i Korsnäs. Vid behov sät-
ter vi till en extra grupp. Ta med fat eller bricka för 
hemtransport.
Avgift 10€ för medlemmar och 15€ för icke medlem-
mar.
Anmäl senast 5.5 till petra.sundholm@fs4h.fi (helst) 
eller 045 876 4838 och kom ihåg att meddela eventu-
ella allergier!

Hygienpasstest 10.5Hygienpasstest 10.5
Tisdagen den 10.5 kl. 18.00 har du möjlighet att skri-
va hygienpasstest vid Malax kommungård. 
4H-medlemmar får göra testet gratis, avgift för övri-
ga 30€. Vid anmälan fås länk till instuderingsmaterial 
och modelltest. OBS! Vid testtillfället ska ID uppvisas!
Anmäl senast 3.5 till petra.sundholm@fs4h.fi eller 
mia.gull@fs4h.fi.

Sommarläger i Vägvik 21-23.6 Sommarläger i Vägvik 21-23.6 
för dig som är 7-12 årför dig som är 7-12 år

Välkommen på dagläger med fiske, simning, pyssel 
och roliga lekar. Vi håller på mellan kl. 10-15 om da-
garna och deltagarna får lunch och mellanmål samt 
att det finns en liten lägerkiosk.
Anmälningarna görs via: malax.fs4h.fi/sommar-la-
ger-med-4h/
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Tom Nyfors 

050 342 3341

Utför målnings- och kakelarbeten för 
privatpersoner och för byggbranschen 

samt mindre renoveringsarbeten

• Tapetsering
• Målning inomhus  

och utomhus
• Sprutmålning av  

köksdörrar
• Badrumsrenoveringar

• Golvläggning
• Byggnadsarbeten
• Terrasser
• Fullständiga  

lägenhetsrenoveringar
• Köksmonteringar

KORSNÄS
MINE  CENTER

Årsmöte

Korsnäs  Mine  Center  r . f .  
hå l le r  årsmöte  

onsdagen  den  18 .5 .2022 k l .  18 .00
v id  Korsnäs  Gruvcenter .
Stadgeen l iga  ärenden .

Kaf feserver ing .
 
 

Vä lkomna !
Styre lsen  Välkomna tillVälkomna till

KORSNÄS BLOMSTERKORSNÄS BLOMSTER
Kyrkobyvägen 59

Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

KOM IHÅG MOR 8.5
Butiken är Butiken är 
fylld med fylld med 

blommor och blommor och 
presenterpresenter

ÖPPET lördag 7.5 kl. 9-14ÖPPET lördag 7.5 kl. 9-14
    söndag 8.5 kl. 11-13    söndag 8.5 kl. 11-13

Årsmöten



28

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
A

n
n

o
n

s
e
r

Självbetjäning och BlommarknadSjälvbetjäning och Blommarknad
Självbetjäningen av blommor öppen dygnet runt  
utanför vår kontorsbyggnad i Wäxthuset.
När temperaturen medger finns också:
Tomatplantor, gurkplantor, paprikaplantor, chiliplantor

Välj själv vad ni vill ha!

Blommarknad fredagen den 27 maj kl. 8-18
Följ gärna vår uppdatering på Facebook och skylten vid 
byavägen. 
Vid frågor eller specialönskemål kontakta Lis-Britt 0500-261003

Korsnäs Handelsträdgård
Kyrkobyvägen 55, Korsnäs

    

Era sommarblommor 
väntar på Er! 

 

Öppet 
onsdagar och söndagar 

fr.o.m. 18.5 – 22.6. 
kl. 16-20. 

Junisöndagar öppet kl. 14-20. 
 

Kenneth Enlund 
Helenelundvägen 40 

Helenelund 
Tel: 0400-293 929 

 

 
Instagram: @enlund_kenneth_sommarblommor 
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Cafe Gruvtrollet - Kahvila Kaivospeikko  
vid Gruvan i Korsnäs

Cafe Gruvtrollet öppnade sommaren 2021 och drivs av Lovisa Nordlund-Östberg och Göran Östberg på företa-
get Skärgårdens Skatter kb. Vid caféet finns en mathantverksbutik med våra egna produkter och andra lokala 
grönsaker, lemonad, glass, hembakt. Brunch i 60-tals stil serveras på beställning-förhandsbokning.
I anslutning till cafe finns en utställning om Korsnäs Gruvan och vandringsleder. Guidning kan ordnas. 
På området finns även Baltikumvännernas loppis och ett escaperoom.
Våra produkter: 
• Café med hembakt
• Ekologiska produkter
• Produkter av lokala Frukt & Bär
• Glass och godis
• Lemonad
• Grönsaker
• Hantverksprodukter
• Vandringsled och Gruvutställning

Öppethållningstider: 
Tisdagar-fredagar kl. 10-17 och lördagar kl. 10-15 under tiden 28.6.-6.8. 2022.  
Söndag-måndag stängt
Övriga tider öppet för gruppbokningar och för brunch på beställning under maj-september 2022

info@cafegruvtrollet.fi          tel.  0500366097

 VVäällkkoommmmeenn  ttiillll  mmåånnggssiiddiiggaa  OOSSTTRROOCCEENNTTEERR!! 

Ekovilla blåsull i lager. 
Vid köp lånas blåsmaskin ut. 

Även Ekovillaskivor av olika 
tjocklekar kan beställas. 

VViiaa  oossss  ffååss  

* Stenkorgar 

* Stenfyrar 

* JEPO hundgård 

* Fällor för jakt 
      www.granlunds.com 
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HAR DU EN GÅRDSBUTIK I

KORSNÄS KOMMUN?

Hör av dig senast 13.5 till 
camilla.moliis@korsnas.fi eller 050-5680403, 

ifall du vill att vi nämner din gårdsbutik 
i KorsnäsNytt och i Korsnäs-appen.

#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS

Kommer Du att ha en gårdsbutik/-kiosk i sommar? 
Kanske planerar du att sälja tomater, jordgubbar, potatis,

bakverk, ägg, blommor, souvenirer eller något annat?
 
 

Vi önskar också i år samla kommunens alla gårdsbutiker i
KorsnäsNytt:s sommarbilaga samt i Korsnäs-appen. 

På det här sättet kan vi underlätta för alla våra turister,
sommargäster och kommuninvånare att hitta just 
Dina lokalproducerade eller närodlade produkter.

ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER
I  KORSNÄS KOMMUN?

Också i  år l istar vi gärna alla 

övernattningsmöjligheter som kan 

erbjudas inom kommunen. Genom att samla 

övernattningsalternativen i  KorsnäsNytt:s 

sommarbilaga samt i  Korsnäs-appen 

underlättar vi för alla våra turister 

att hitta lämplig övernattning.

ERBJUDER DU ELLER DIN FÖRENING 

Hör av dig senast 13.5 till 

camilla.moliis@korsnas.fi eller 050-5680403, 

ifall du vill att vi nämner Ditt övernattningsalternativ 

i KorsnäsNytt och i Korsnäs-appen.

#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS
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KORSNÄSINUutisetUutiset

Vuotta 2021 leimasi epävarmuus uusien koronavarianttien 
vuoksi, joita ilmestyi eri puolille maailmaa. Totuimme erilai-
siin etäkokouksiin, mutta myös tapahtumien peruuntumisiin 
lyhyellä varoitusajalla. Puhumattakaan niistä päätöksistä ja ra-
joituksista, jotka vaihtelivat viikosta toiseen ja alueesta toiseen 
maassamme.

Huolimatta globaalin pandemian myötä tulleista erilaisista 
rajoituksista niin toiminta jatkui kunnan eri puolilla.  Lärknäsin 
uudisrakennusta koskeva suuri hankkeemme pysyi aikataulus-
sa, ja henkilökunta ja toiminta pääsi muuttamaan vastaraken-
nettuihin osiin syksyn 2021 lopulla. Tiesimme etukäteen, että 
Lärknäsin rakentaminen veisi paljon työaikaa ja näkyisi myös 
kunnan taloudessa. Meillä oli valmiina monta varasuunnitel-
maa, mikäli paikat eivät riittäisi. Laskimme, mitä ylimääräiset 
parakit maksaisivat alueelle, laskimme, mitä maksaa pitää use-
ampi asukas Maalahden vuodeosastolla   ja olimme tehneet kus-
tannuslaskelman yhden osaston ulkoistamisesta asukkaineen 
entiseen kurssikeskukseen.

Mutta nyt kun näemme hankkeen tuloksen sekä todellisuu-
dessa että taloudessa, niin saamme antaa suuren kiitoksen ka-
ikille tässä hankkeessa työskennelleille. Lärknäsin henkilök-
unnalle, joka sai toiminnan jatkumaan keskeytyksittä ja joka 
sopeutui nopeasti päivästä toiseen uusiin rakennusrakoitsijalta 
tulleisiin tietoihin. Yhtä suuren kiitoksen saa myös antaa tek-
niselle hallinnolle ja sen henkilökunnalle, ei päivääkään ilman 
uusia kysymyksiä ja valitettavasti enimmäkseen uusia huolia!.  
Huolia, jotka oli ratkaistava työmaalla, mutta terveellä järjellä 
ja periksiantamattomuudella, jota voimme vain  ihailla, he ke-
hittivät asioita eteenpäin ja avasivat kaikki avattavissa olleet sol-
mut. Rakennustoimikunta kaikkine myötävaikuttaneine polii-
tikkoineen ja luottamusmiehineen, jotka joutuivat käyttämään 
paljon aikaansa ja ottamaan kantaa moniin kiperiin kysymyk-
siin matkan aikana.

Arvioimme, että vuonna 2021 talous vaipuisi pohjalukemiin, 
osittain suuren rakenushankkeen johdosta, mutta myös johtu-
en ylimääräisestä 500.000 € poistosta, joka oli tehtävä kyseise-
nä vuonna johtuen siitä, että puramme yhden kunnan raken-
nuksista, jota ei vielä ollut poistettu täydestä arvosta. On suuri 

helpotus nähdä, että tuloksesta tuli todellisuudessa paljon odo-
tettua parempi!

Suurta osaa kunnan poliittista työtä toimintavuonna 2021 
hallitsi Pohjanmaan vapaaehtoisen hyvinvointikuntayhtymän 
valmistelut. Kaikki kunnat, Korsnäsia lukuunottamatta, päät-
tivät siirtää koko sosiaali- ja terveydenhuoltonsa hyvinvoin-
tikuntayhtymälle, kun sitä vastoin Korsnäsin valinta oli pitää 
oma sosiaalihuoltonsa,  kunnes lainsäädäntö määrää marssijär-
jestyksen. Lainsäädäntö hyväksyttiin kesällä 2021 ja tiedämme 
nyt, että odottaa uusi siirtyminen valtiolliseen hyvinvointialue-
eseen 1.1.2023 lähtien ja siihen kuuluu silloin myös Korsnäsin 
sosiaalihuolto.

Mutta käytännössä monet vuoden 2021 kokoukset käsitteliv-
ät uutta hyvinvointikuntayhtymää, ”vanhojen” kuntayhtymien, 
kuten K5, purkamista ja uusien  yhteistyösopimusten laatimista 
yhteisille velvoitteille, jotka eivät siirry automaattisesti.

Vuodesta 2021 tuli myös vuosi, jolloin kuntavaalit siirrettiin 
eteenpäin koronatilanteen johdosta. Huhtikuun kuntavaalien 
asemesta vaalit pidettiin kesäkuussa, ja toimikausi vaihtui elo-
kuussa eikä kesäkuussa, kuten olisi pitänyt.

Yleinen taloustilanne
Kuntaliiton tilivuoden 2021 tilinpäätösennusteiden mukaan 

monet Manner-Suomen kunnat tekevät positiivisen tuloksen 
ja kuntatalouden vakautuminen jatkuu. Tulosta selittää se, että 
verot kasvoivat odotettua enemmän,kun taas valtionosuudet 
vähenivät jonkin verran, mikä johti vuorostaan vuosikatteen 
heikentymiseen 6,5 %, mutta koska kuntien investoinnit myös 
pienenivät 8,6 %, niin maksuvalmius ja velkaantuneisuus eivät 
huonontuneet niin paljon. Kunnat saivat n. 2,4 miljardia euroa 
koronatukea vuonna 2021 (n.  3 miljardia euroa vuonna 2020).

Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit pienenivät siis 8 % vu-
onna 2021. Lisää lainaa otettiin kunnissa 0,76 miljardia euroa 
(1,5 vuonna 2020). Tämä merkitsee, että velkaantuneisuuden 
keskiarvo Manner-Suomen kaupungeissa ja kunnissa on edel-
leen n. 3.000 € asukkkaalta. Velkaantuneisuus on jonkin verran 
maan keskiarvoa korkeampi  Pohjanmaalla, jossa vastaava sum-
ma on suurempi kuin 4.000 € asukasta kohti.

Korsnäsin tilinpäätös 2021 
Kunnan toimintavuosi 2021 on takana ja käsittelimme 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kunnanhallituk-
sessa maaliskuun lopulla. Toimintavuodella 2021 ei ollut 
erityistä vuositeemaa,  mutta  jälkikäteen voimme kai 
todeta, että tämä oli vuosi, jolloin uusi Lärknäs sai muo-
tonsa ja vei myös paljon resursseja.
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Korsnäsin talous ja toiminta
Korsnäsin taloustilannetta leimasi kaikkien muiden kuntien 

tapaan suuri epävarmuus pandemian talousvaikutuksista. Toi-
minnot ovat olleet ajoittain suljettuina, ja suorassa asiakastyössä 
on ollut suuri epävarmuus mahdollisen tartunnan leviämisen 
vaikutuksista. Mutta suojamateriaalin saanti oli vakaata vuoden 
aikana ja niiden kustannuksetkin ovat vakiintuneet.Kunnat ovat 
myös voineet hakea korvausta pandemiasta johtuneista kustan-
nuksista, sekä omassa toiminnasta että terveyden- ja sairaan-
hoitopalvelujen johdosta syntyneistä kustannuksista.

Vuoden aikana kysyttiin sairauden- ja terveydenhuollon 
kustannusten ennusteita. Perusterveydenhuollon tilasto osoitti 
varhaisessa vaiheessa, että suoritusten määrä oli paljon budje-
toitua korkeampi, ja koska TK-yhteistyössä ei esim. avohuollon 
hintoja tarkistettu, niin Korsnäsin kunta tuli maksaneeksi liian 
suuren ennakon tilivuoden aikana. Tämä on kuitenkin tarkis-
tettu tilinpäätöslukuihin.

Erikoissairaanhoidossa on tasoitusjärjestelmä, jonka vaiku-
tuksesta erityisesti kalliit asiakaskustannukset hyvitetään, kun 
kustannukset nousevat yli kustannuskaton, ja sen vuoksi saattaa 
erikoissairaanhoidon laskuilla olla taipumus olla määrällisesti 
pienempiä vuoden loppua kohti.

Vuoden 2021 talousarviota tehtäessä tiesimme, että meillä 
oli edessämme haastava vuosi. Suurin yksittäinen syy haastei-
sin tulisi lisäpoistoista, joita tehtäisiin Lärknäsista. Poistojen 
taso vuonna 2021 on siis 500.000 € korkeampi kuin tavallisesti. 
Talousarvioon tehtiin joitain tarkistuksia tilivuoden aikana. Ti-
livuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset tulivat edelleen 
huonontaneeksi kunnan talousnäkymiä. Lopputuloksesta tuli 
huomattavasti parempi, ja kunta voi näyttää melkein miljoona 
euroa budjetoitua paremman vuosikatteen. Syy positiiviseen 
kehitykseen on, että verotuotot äkillisesti kasvoivat n. 870.000 
euroa budjetoitua enemmän. Kehitys, jota on kovin vaikea 
ennakoida.

Toimintakate kunnan toiminnasta päätyi 14,1 (13,6) miljoo-
nan nettokuluihin, vuoden 2020 vastaava luku on suluissa. Toi-
mintakate kasvoi 2,7 % (3,7 %) vuodesta 2020. Vuosikate päätyy 
1,03 (0,45) miljoonaa euroa plussalle sen jälkeen kun tuloslas-
kelman toimintakatteeseen on lisätty verot, valtionosuudet ja ra-
hoituserät. Vuosikate ei peitä kunnan poistoja, jotka tänä vuon-
na ovat poikkeuksellisen suuret, koska teemme 500.000 euron 
lisäpoiston Lärknäsista, josta nyt puramme rakennuksen van-
himmat osat. Kunnan tilikauden 2021 tulos on silloin -411.332 
(-849.522) euroa. Kauden alijäämäksi jää -216.747 (-273.323) 
euroa poistoerotusten ja varausten muutosten jälkeen.

Hanke
Mahdollisuuksien Korsnäs –hanke aloitettiin omalla rahoi-

tuksella vuonna 2020 ja jatkuu kaudella 2020-2022. Hanke on 
saanut erittäin hyvän vastaanoton ja teki myös mahdolliseksi 
Korsnäsin kunnan osallistumisen valtion digitalisointivaroja 
koskevaan anomukseen yhdessä usean muun Pohjanmaan kun-
nan kanssa. Nämä rahat myönnettiin ja käytettiin keväällä 2021 
Korsnäsin appin kehittämiseen. 

Hanke sai myös rahoitusta ELY-keskukselta Waterloon va-
paa-ajan reittien kehittämiseen. Hanke on saanut suurta huo-
miota niistä kaivosalueella aloitetuista aktiviteeteista ja uusista  
mahdollisuuksista vaeltaa kaivosalueelta kaivosreittiä pitkin 
Waterloohon. Waterloon alueelle rakennettiin kiipeilyportaat 
kuntoilemista varten, petanquerata yhteistyössä eläkeläisyh-

distyksen kanssa sekä frisbeegolfrata. Viimeksi, mutta ei vä-
himpänä, hanke saattoi  myös rahoittaa suositun polkuveneen 
Hinjärven lammelle. Kunnan logolla varustettu polkuvene 
näkyi medioissa usein kesän 2021 aikana.

Voimme todeta hankkeen antaneen kunnalle hyvän ja hyvin 
kaivatun vitamiiniruiskeen ja odotamme montaa uutta tapahtu-
maa myös vuonna 2022.

Investoinnit
Kunnan suuri investointihanke Lärknäsilla aloitettiin syksyllä 

2020 ja on myös vuonna 2021 se hanke, joka vie investointio-
hjelman suurimmat resurssit. Vuonna 2020 aloittivat myös kun-
nantalon suunnittelun suunnitteluryhmät, jotka jatkoivat  2021  
ja jonka arvioidaan olevan valmiina vuonna 2022.

Mitä vesilaitokseen tulee, niin hankittu puhdistusmoduuli 
näytti toimivan ja se ostettiin sen sijaan, että leasing-vuokraa 
olisi jatkettu.

Kunta osti myös 15 ha suuruisen maa-alueen Moikipää-
stä. Maa-alue suunnitellaan tuleville asuinalueille. Valtuuston 
päätöksellä ostettiin Molpe Strömmenin kiinteistöyhtiön osak-
keita yhtiön vuonna 2021 aloittamasta uusannista.

Tilikauden päättymisen jälkeen
Toimintaamme vielä eniten vaikuttava tekijä on, että pande-

mia jatkuu, ja meillä on edelleen ajoittain monta sairauspois-
saoloa koronan johdosta. Vaikuttaa kuitenkin, että toiminta 
Korsnäsin sosiaalihuollossa sujuu melko hyvin. Mitään isom-
pia ongelmia ei ole ilmennyt sen johdosta, että sosiaalitointa 
ei siirretty hyvinvointialueeseen, vaan päinvastoin meillä on 
ollut mahdollisuus sopeuttaa toimintaamme hyvin vallitseviin 
olosuhteisiin. Pandemian torjunta muuttui radikaalisti vuoden 
vaihteessa 2021-2022, kun äkillisesti se olikin hyvinvointialu-
een hallitus, jonka piti pitää ylimääräisiä kokouksia mahdol-
lisista toimintojen sulkemisista, mikä puolestaan johti siihen, 
että koulujen koronatartunta oli tosiasia jo ennen kuin päätös-
prosessi oli alkanut. Sairauden tartuntalevikki oli nopeasti niin 
suuri, että tartunnan jäljittäminen ja kokeiden ottaminen mini-
moitiin ainoastaan heihin, jotka käytännössä tarvitsivat viral-
lisia todistuksia tai työskentelivät sosiaali- ja terveydenhuollon 
yksiköissä.

Helmikuun 2022 lopulla tuli sitten seuraava kriisi, kun Venäjä 
aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Sota on aloittanut laajan pako-
laisaallon, lähinnä naisia ja lapsia, jotka pakenevat Ukrainasta 
läntisiin naapurimaihin. Suurin pakolaisaalto on hakeutunut 
Puolaan. Länsimaat ovat käynnistäneet laajat pakotteet Venäjää 
vastaan, mikä hyvin suuressa määrin vaikuttaa myös arkeemme 
Korsnäsissa. Ensimmäisenä vaikutus kohdistuu energia- ja polt-
toainehintoihin ja nämä kustannukset näkyvät suoraan myös 
kunnan talousarviossa. Korsnäsissa on hyvä valmius ja seu-
raamme tapahtumia aktiivisesti ja sopeudumme niihin. Tahto 
auttaa Ukrainan sotaa paenneita on hyvin suuri.

Haluan lopuksi kiittää suuresti koko pystyvää henkilökun-
taamme, joka työskentelee Korsnäsin kunnan ja kuntalaistem-
me parhaaksi sekä osaavia luottamushenkilöitämme, jotka uh-
raavat vapaa-aikaansa ja voimaansa kunnalle!

KIITOS!
Christina Båssar, kunnanjohtaja



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

33

Lukualustat opetukseen
Vuodesta 2018 lähtien kunnan koulut ovat lea-

sing-vuokranneet Applen oppimisalustoja ope-
tuskäyttöön. Leasing-sopimukset päättyvät vuon-
na 2022 ja koulut ovat saaneet tarjouksen niiden 
ostamisesta. Multitronicilta tulleen tarjouksen 
mukaan maksaa yksi iPad, jota on leasing-vuo-
krattu neljä vuotta, 28,90 €.

Tarkoitus on, että koulut lunastavat osan näistä lukual-
ustoista ja samalla kertaa uusivat leasing-sopimuksen 95 
kappaleella iPadeja. Siten kaikki kolme koulua voisivat 
tarjota oppilailleen henkilökohtaisen digitaalisen työka-
lun lukuvuodesta 2022-2023 lähtien. Kasvatuksellisissa 
yhteyksissä tavataan puhua 1:1 - koulusta, kun kaikilla 
koulun oppilailla on henkilökohtainen digitaalinen työ-
väline. 1:1 -opetus on monena vuotena ollut tavoitteena 
kunnan kouluissa. Muutamat luokat ovat jo työskennel-
let tällä tapaa, ja tämän työtavan kaikki edut ovat olleet 
nähtävissä. 1:1 –koululla varmistamme, että kaikilla oppi-
lailla on yhtäläinen pääsy digitaalisiin työvälineisiin.

On ehdotettu, että koulut lunastavat 65 lukualustaa ja 
leasing-vuokraavat 77 lukualustaa. Lisäksi henkilökunta 
ja esikoulu tarvitsevat 30 lukualustaa.

Sivistyslautakunta suosittelee leasing-palvelua ylläpi-
tävää yritystä sekä leasing-vuokrauskauden pituudeksi 48 
kuukautta.

Kunnanhallitus päätti 31.3.2022 sivistyslautakunnan 
suosituksen mukaisesti, että yhteensä 107 iPadia vuokra-
taan leasingillä 48 kuukauden leasing-kaudeksi tarjouk-
sen mukaisesti. Korsnäsin kunta omistautuu siihen, että 
tällä päätöksellä kunnan koulut ovat 1:1 –kouluja  syksy-
stä 2022 lähtien.

Opetustunnit lukuvuonna 
2022-2023

Sivistyslautakunta vahvisti 21.3.2022 kunnan 
koulujen opetustunnit ja eritysopetustunnit luku-
vuodelle 2022-2023.

Tuntimäärä pysyy samalla tasolla kuin kuluvana luku-
vuotena, koska oppilaiden määrä on yhtä suuri kuin ku-
luvana vuonna: 138 oppilasta. Korsnäsin koulua käy 57 
oppilasta (+3), Moikipäässä on 41 oppilasta (+/-0) ja Tak-
laxissa 40 oppilasta (-3).

Esikouluoppilaiden määrä sitä vastoin pienenee 27 op-
pilaasta 18 oppilaaseen. Muun muassa Moikipäässä ei 
aloiteta esikoulua, koska yhtään esikouluoppilasta ei ole 
kirjoittautunut sisään.

Erityisopetustuntien määrä kasvaa 49 tunnista 58 tunti-
in.

K
o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

Koulukuljetukset
Kent Björkblom ja Kaj Holm ovat huolehtineet 

kunnan koulukuljetuksista voimassa olevan sopi-
muksen mukaan, joka on voimassa lukuvuodet 
2019-2022.

Sopimukseen sisältyy optiomahdollisuus 3 vuodelle,  
31.7.2025 saakka. Sopimuksen pidentäminen on ilmoitet-
tava liikennöitsijälle viimeistään 10.8.2022.

Sivistyslautakunta hyväksyi 21.3.2022 koulukuljetusten 
pidentämisoption 31.7.2025 saakka.

Kunnan rakennusten öljy- 
lämmityksestä luopuminen 

Kunnan vuoden 2021 investointitalousarviossa 
on 8.000 euron määräraha vaihtoehtoisten ener-
gialähteiden suunnitteluun. Öljyllä lämmittävät 
kuntaomisteiset rakennukset ovat: Moikipään 
koulu, Harrströmin päiväkoti, kaivoksen verstas-
rakennus sekä kaivoksen ruokasali- ja konttorira-
kennukset.

Rakennuksille on laadittu selvitykset vaihtoehtoisis-
ta energialähteistä ja kustannuksista. ARA voi myöntää 
kunnille tukea niistä kustannuksista, jotka syntyvät kun-
taomisteisessa rakennuksessa öljylämmitysjärjestelmästä 
luopumisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin 
lämmitysjärjestelmiin. Uusi, rakennuskohtainen lämmi-
tysjärjestelmä ei saa käyttää fossiilisia polttoaineita. Tuki 
myönnetään suunnitelmaan pohjautuvan kustannuslas-
kelman mukaisesti.

Harrströmin päiväkoti 
Muuntaminen edellyttää, että hakepannu sijoitetaan 

pannuhuoneen viereiseen huoneeseen, joka on Harrströ-
min päiväkodin ulkorakennuksessa. Hakepannuhuoneen 
paloluokituksen päivitys pitää tehdä. Paitsi nykyisen hu-
oneen paloluokituksen päivitys, niin lisäksi tulee pan-
nutekniikka, lvv ja sähköasennukset, ja uudisrakennettu 
hakevarasto.

Ennakkoselvitys osoittaa, että suunnilleen 80 euron/
MWh tavoitehinnan saavuttamiseksi on tekniikan ja läm-
pökanavan investointikustannukset korkeintaan 28.000 
euroa (investointitukea ei ole otettu huomioon). Öljyyn 
verrattaessa säästö on n. 3.400 euroa/vuosi. Laskelma 
osoittaa, että hakkeen ja kalliolämmön vuotuisten kus-
tannusten välinen ero on marginaalinen.

Kaivosalue
Muunnettaessa öljystä hakkeeseen on lähdetty siitä, että 

voidaan käyttää nykyistä pannuhuonetta sekä savupiip-
pua. Investointitarve käsittää lähinnä täydellisen pannu-
tekniikan, kiinteistöjen välisen lämpökanavan sekä uudis-
rakennetun hakevaraston.

Suunnilleen 80 euron/MWh tavoitehinnan saavuttami-
seksi on tekniikan ja lämpökanavan investointikustan-
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nukset korkeintaan 60.000 euroa (investointitukea ei ole 
otettu huomioon). Säästö on n. 5.000 euroa/vuosi kaik-
kien kaivosalueen rakennusten osalta.

Moikipään koulu
Korsnäs Värme (lämpöyhtiö) on teettänyt Greenflame 

Consultingilla selvityksen vaihtoehtoisista lämmitystek-
niikoista Moikipään koululle.

Laskelma osoittaa, että pellettivaihtoehto on edullisin 
edellyttäen, että pelletin hintataso on 235 €/tonnilta 15 
vuoden laskelmakaudelta. Ratkaiseva tekijä on myös sä-
hkön hinta ja sen perustuessa 15 vuoden laskelmaan voi-
daan odottaa, että nykyisillä näkymillä sähkön hinta (sekä 
sähkö että siirto) nousevat. Nousun odotetaan olevan 
suurempi kuin hakkeen ja pelletin hinnanmuutos.

Lautakunnan päätös
Tekninen lautakunta päätti 15.2.2022, että

• Korsnäs Värme Ab voi jatkaa Harrströmin päiväko-
dilla öljyn muuntamissuunnittelua hakkeeseen esi-
selvityksen mukaisesti,

• Korsnäs Värme Ab voi jatkaa kaivosalueella öljyn 
muuntamissuunnittelua hakkeeseen esiselvityksen 
mukaisesti,

• Kunnan ja Korsnäs Värmen välisestä vastuunjaosta 
tehdään sopimus, jonka teknisen lautakunnan on hy-
väksyttävä,

• Tekninen osasto laatii tukianomuksen koskien Kir-
konkylän koulua ja Bredblickiä (suoritettu 1.6.2020 
jälkeen),

• Moikipään koulun osalta tehdään uudet selvitykset.
• Tekninen lautakunta päätti 29.3.2022, että Korsnäs 

Värme Ab voi jatkaa Moikipään koululla öljystä pel-
letiin muuntamisen suunnittelua. Tekninen lauta-
kunta toteaa, että pellettivarasto tulee joko siilona tai 
osittain maan alle kaivettuna.

Kiinteistönhoidon hankinta 
tehdään uudestaan

Korsnäsin kirkonkylän kiinteistönhoidon 
hankinta on julkaistu sopimusajalle 1.4.2022 – 
31.3.2025.

Urakoitsijaneuvottelut pidettiin tarjouksen antajien 
kanssa. Kaksi tarjousta ehdotetaan hylättäväksi sillä pe-
rusteella, että tarjoukset eivät täytä Korsnäsin kunnan ed-
ellyttämiä vaatimuksia.

Teknisessä lautakunnassa 29.3.2022 käydyn keskustelun 
jälkeen puheenjohtaja Håkan Wester ehdotti, että kaikki 
saapuneet tarjoukset hylätään sillä perusteella, että muun 
muassa laatuvaatimukset pitää tarkistaa. Tekninen lau-
takunta laatii ja hyväksyy uuden tarjouspyynnön ennen 
kuin uusi tarjouspyyntö julkaistaan. Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti.

Nykyistä sopimusta pidennetään n. 5 kuukaudella.

Tievalaistus Norrbynkujalle
Asunto-osakeyhtiöt Bs Ab Korsnäs Norrbygränd 

ja Bs Ab Villa Norrby anovat tievalaistusta Norr-
bynkujalle. Tieosuus on n. 140 m ja muodostaisi 4 
valopistettä.

Alueella on paitsi Bs Ab Korsnäs Norrbygränd ja Bs Ab 
Villa Norrby myös Bs Ab Norrby,  ja kaikkiaan alueella on 
12 osakehuoneistoa. Bs Ab Norrby (kokonaan Korsnäsin 
kunnan omistama) ilmoitti myös, että he osallistuvat tie-
valaistuksen kustannuksiin, jos ne toteutuvat alueella.

Kunnanvaltuuston periaatepäätöksen 1.3.1989 muka-
an ehdot täyttyvät alueella. Kunnan osuus kustannuksis-
ta on 50 % ja hakijan osuus on 50 %. Koska lopullinen 
tievalaistuslaitteisto on aina luovutettu kunnalle, on tie-
valaistushankkeet toteutettu kunnan ja laiteomistajan yh-
teishankkeena. Hankkeesta anomuksen tehneet maksavat 
urakkasumman ja kuntatuen välisen eron. Vuoden talous-
arviossa on määrärahaa tievalaistuksen laajennukseen.

Tekninen lautakunta päätti 15.2.2022 rakentaa yhteensä 
4 valopisteen tievalaistuksen Norrbynkujalle.

Korsnäsin Areenalle suun-
niteltu kuuluttajatorni

Korsnäs Fotbollsförening r.f. (jalkapalloseura) 
anoo saada rakentaa Korsnäsin kunnan budjetoi-
man huoltotornirakennuksen vuonna 2022.

Jalkapalloseuralla on ammattitaitoisia talkoolaisia ja 
työtä johtavia toimitsijoita, jotka ovat käytettävissä tähän 
rakennustehtävään. Jalkapalloseura tarvitsee tuloja nykyi-
seen laajaan toimintaansa ja seuran hallitus näkee huolto-
tornirakennuksen tehtävänä, josta heidän osaavat raken-
tajansa selviävät hyvin,  ja joka antaisi jalkapalloseuralle 
myös tarvittavaa taloudellista avustusta.

Määräraha vuoden investointitalousarviossa
Vuoden invetointitalousarviossa on 31.800 euron 

määräraha kuuluttajatornin ja tarjoilukioskin rakentami-
seen Korsnäsin Areenalle. Ajatuksena on, että Korsnäsin 
kunta hankkii tornin materiaalin ja Korsnäsin jalkapallo-
seura rakentaa tornin,  ja kunta antaa sitten avustuksena 
seuralle budjetoidun määrärahan ja materiaalikustannus-
ten välisen erotuksen. Avustuskustannus ja materiaali-
kustannukset olisivat korkeintaan 31.800 euroa.

Lars-Erik Nordlund on Korsnäsin kunnan toimesta 
tehnyt hankkeelle tarvittavat pääpiirustukset, yksityis-
kohtaiset rakennuspiirustukset  ja rakennuslupa-anomus 
on jätetty kunnan rakennusvalvontaan. Avustus on alle 
9000 euroa, joten lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ei 
tarvitse soveltaa Korsnäsin jalkapalloseuraan.

Korsnäs fotbollsförening r.f.:ltä vaaditaan mm. vastuul-
lista työnjohtajaa, jonka Korsnäsin valvontalautakunta 
hyväksyy, ja että huoltotornin rakentaa ammattitaitoiset 
työntekijät, joilla on rakennusalan kokemusta. Ennen 
aloittamista tehdään  Korsnäsin kunnan ja Korsnäs Fot-
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bollsföreningin välinen sopimus. Sopimuksesta pitää il-
metä vastuunjaot, rakennusajat, kustannukset, takuut ym. 
Huoltotorni on rakennettava voimassa olevien työturval-
lisuusmääräysten mukaisesti ja vakuutukset on oltava.

Torni rakennetaan kunnan toimesta
Tekninen lautakunta totesi 29.3.2022, että kaikilla kun-

nan seuroilla, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan 
huoltotornirakennuksen rakentamiseen, pitää olla sama 
mahdollisuus. Seurojen on sovittava, kuinka avustus ja-
etaan heidän kesken. Jotkut seurat ovat aiemmin tehneet 
talkootyötä ilman, että kunta on antanut avustusta.

Tekninen lautakunta päätti 29.3.2022, että anomus 
hylätään, koska kilpailu markkinoilla vinoutuu, jos seurat 
harjoittavat rakennustoimintaa ja saavat avustusta. Muut 
seurat, jotka tekevät ja ovat aiemmin tehneet talkootöitä 
ilman kunnan avustusta eivät tulisi kohdelluksi kunnassa 
yhdenvertaisesti. Lisäksi on vastuuta koskevia riskejä, jos 
jotain sattuisi tapahtumaan.

Kunta rakentaa tornin omasta toimestaan.

Koronaturvallinen  
henkilökunta

Uusi, väliaikainen tartuntatauteja koskeva lain 
pykälä tekee mahdolliseksi vaatia sosiaali- ja ter-
veydenhuollon työnantajia huolehtimaan, että 
henkilökunta ei altista hoitoa tarvitsevia covid-19 
–tartunnalle.

Työnantaja voi määräyksen mukaan käyttää asiakas- ja 
potilastyössä vain erityisistä syistä henkilöitä, joilla ei ole 
riittävää suojaa covid-19 –tautia vastaan.

Henkilö, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa roko-
tetta, voi työskennellä esittämällä todistuksen negatiivi-
sesta  covid-19-testistä, joka  hänelle on tehty enintään 72 
tuntia ennen työn alkamista

Jos työntekijä ei täytä näitä vaatimuksia, työnantajan on 
ensisijaisesti tarjottava muuta työsopimuksen mukaista 
työtä tai, jos tällaista työtä ei ole tarjolla, muuta työnteki-
jälle sopivaa työtä. Jos tällaistäkään työtä ei ole tarjolla tai 
työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei 
ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, 
ellei toisin ole sovittu.

Määräys edellyttää kuukauden pituista ylimenokautta, 
jotta työntantajat voisivat järjestää palvelut tarkoituksen-
mukaisella tavalla ja,  jotta rokottamattomilla työntekijö-
illä on mahdollisuus ottaa rokotus. Työnantajan oikeus 
terveystietojen käsittelyyn kuitenkin  astuu voimaan välit-
tömästi.

Määräys astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta 
2022 ja on voimassa aina 31. joulukuuta 2022 saakka.
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Työllistymistä edistävä 
yhteistyösopimus

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yh-
teistyöpalvelusta ja asetus työllistymistä edistävä-
stä monialaisesta yhteispalvelusta astui voimaan 
1.1.2015.

Monialaista yhteispalvelua antaa TE-toimisto, Kela, 
Pohjanmaan hyvinvointialue ja kunnat. Lainsäädäntö 
korostaa kuntien roolia, kun kyseessä on pitkäaikaistyöt-
tömien palvelujen järjestäminen. Tavoitteena on edistää 
työttömien työllistymistä monialaisella työtavalla.

Monialaista yhteispalvelua koskeva sopimus on ollut 
vuodesta 2016 lähtien.

Sopimuksen mukaisesti asiakkaalle tarjotaan kunkin 
sopimusosapuolen vastuualueeseen kuuluvaa palvelua 
sekä että sopimusosapuolilla on yhteinen toimintayksik-
kö Vaasassa. Verkostoon kuuluu puolipäivätoiminen ko-
ordinaattori.

Kuntien yhteisten toimintamenojen kustannusvastuu 
jakautuu Kuntaliiton suosituksen mukaisesti 300 päivää 
työttömänä olleiden asukkaiden määrän mukaan. Las-
kelmapohjana toimii keskimääräinen työttömien määrä 
vuoden kuutena ensimmäisenä kuukautena.

Perusturvalautakunta ehdotti 25.1.2022, että hyväks-
ytään monialaista yhteispalvelua koskeva yhteistyösopi-
mus, joka edistää työllisyyttä Vaasan seudulla ja eteläisellä 
Pohjanmaalla. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuntien 
allekirjoituksesta alkaen.

Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen 
21.2.2022.

Varhaiskasvatuksen  
terveiset

Korsnäsin kunnan varhaiskasvatus piti vuotui-
sen toiminta-arviointinsa syksyllä 2021.

Tehdyt arvioinnit lähtevät indikaattoreista 12 ja 14 , 
jotka löytyvät Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin pe-
rusteista ja suosituksista (NCU, 2019, s. 76),  osana kasva-
tustoiminnan ja oppimisympäristöjen arviointia.

Indikaattori 12: Lapsen henkilökohtaisen tuen tarve 
tunnistetaan. Henkilökunta arvioi tuen tarpeen yhdessä 
huoltajien kanssa ja tarvittaessa lapselle annetaan sopivaa 
tukea moniammatillisessa yhteistyössä.

Indikaattori 14: Henkilökunta huolehtii, että päivittäi-
set toiminnan siirtymät tehdään joustavalla ja kokoavalla 
tavalla, niin että päivästä muodostuu kokonaisuus, joka 
tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista.

Arvioinnin tulos
Huoltajat osallistuivat arviointiin elektronisen  kyselyn 

kautta. Kasvattajat keskustelivat arviointipäivänään näistä 
samankaltaisista asioista ja sen jälkeen perehtyivät ja kes-
kustelivat huoltajien kyselyvastauksista.

Kasvattajat tekivät seuraavan yhteenvedon ja se pe-



36

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
K

o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t rustuu huoltajien avoimiin kysymyksiin antamiin vast-

auksiin:
• Huoltajille seesaw ja päivittäinen yhteydenotto on 

tärkeää.
• Kasvattajat arvostavat saatuja konkreettisia paran-

nusehdotuksia.
• Kyselystä käy ilmi tyytymättömyyttä huolta-

jien puolelta ja sen henkilökunta otti asiakseen. 
Tyytymättömyyttä koskevista kommenteista kes-
kusteltiin henkilökunnan kesken ja ratkaisuina on 
esimerkiksi, että jatketaan kritiikiin kehittymisen 
seurantaa uusilla kyselyillä.

• Kasvattajat uskovat, että kunnassa kaikille annettu 
sama kiertokysely antoi paremman vastaustuloksen 
kuin jos se olisi suunnattu yksittäisiin yksiköihin ja 
se on asia, jota Korsnäsin varhaiskasvatus jatkaa.

• Tapahtumat, joihin huoltajat voivat osallistua, ovat 
olleet pidettyjä ja niitä toivotaan voitavan jatkaa ja 
kehittää pandemian jälkeen.

Harrastamisen Suomen malli 
jatkuu lukuvuonna 2022-23

Harrastamisen Suomen malli suuntautuu ka-
ikille vuosiluokkien 1-9 lapsille koulupäivän yh-
teydessä. Harrastaminen on ilmaista ja perustuu 
tutkimukseen siitä, mitä lapset haluavat harrastaa, 
sen on tapahduttava yleensä koulussa ja jatkuu 
koko lukuvuoden.

Suomen malliin voi hakea avustusta aluehallintovi-
rastolta, joka hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön anta-
mien määrärahojen jaon. Meneillään oleva lukuvuosi on 
ensimmäinen varsinainen toimintavuosi ja osallistuvia 
kuntia on 235.

Toiminta saa jatkuvaa valtion rahoitusta, ja rahoitus-
ta lukuvuodelle 2022-2023 voidaan hakea viimeistään 
22.3.2022.

Toiminta kolmessa koulussa on otettu vastaan hyvin 
positiivisesti. Lasten enemmistö on löytänyt harrastuksen 
ja ohjaajia on ollut saatavissa. Ministeriö suosittelee vah-
vasti, että kunnat jatkavat Suomen mallilla ja siitä pyri-
tään tekemään pysyvä, lakisääteinen toiminta.

Korsnäsin kunta haki keväällä 2021  56.000 euroa ja 
30.000 euroa myönnettiin. Kunnan on vastattava 20 %:n 
omarahoitusosuudesta. Tätä osuutta ei ole budjetoitu, ko-
ska jatko on ollut epäselvä. Ulkoista rahoitusta voidaan 
hakea, mutta se tuskin peittää koko omarahoitusosuutta.

Sivistyslautakunta päätti 1.2.2022, että ensi lukuvuon-
na 2022-2023 jatkuvaa toimintaa varten jätetään rahoi-
tushakemus aluehallintovirastolle. Kirjasto, kulttuuri ja 
vapaa-aika hoitaa hakemuksen ja toimii harrastamisen 
Suomen mallin vetäjänä.

Poikkeuslupa vierasmajaksi 
muuttamiseen

Ole ja Inga-Lill Lind ovat anoneet poikkeuslupaa 
olemassa olevan saunan muuttamisesta vierasma-
jaksi, mistä seuraa vierasmajan kerrosalan ylitty-
minen 10 m2:lla.

Alue on osa rantayleiskaavaa ja kaavassa alueella on 
merkintä RA (Loma-asuntoalue). Tontille saa rakentaa 
lomamökin, vierasmajan, saunarakennuksen ja varastora-
kennuksia. Lomamökin suuruus saa olla kerrosalaltansa 
120 m2, vierasmaja korkeintaan 30 m2 kerrosalaltaan ja 
saunarakennuksen kerrosala korkeintaan 40 m2.

Hakijalla on suunnitteilla rakentaa uusi saunarakennus, 
jonka kerrosala on 11 m2, ja muuttaa nykyinen saunara-
kennus vierasmajaksi. Tästä syystä haetaan poikkeuslupaa 
käyttötarkoituksen muuttamiselle saunasta vierasmajaksi, 
koska  vierasmajan kerrosala ylittyy 10 m2:llä. Kokonais-
rakennusoikeutta ei ylitetä.

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, 
että poikkeus voidaan myöntää. Lautakunta katsoo, että 
poikkeusluvan myöntämiseen ei ole estettä. Vierasmajan 
kerrosala ylittyy 10 m2:llä, kokonaisrakennusoikeutta ei 
ylitetä. Hakijan on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että 
ylittyvä rakennusoikeus vaikuttaa lomamökin tai sauna-
rakennuksen uusrakennuksen/lisärakennuksen kerrosa-
laan siten, että se pienenee vastaavassa määrin.

Naapurit eivät ole tehneet huomautusta hakemuksesta.
Kunnanhallitus myönsi 21.2.2022 poikkeusluvan tekni-

sen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Rakennusoikeuden siirto
Paul Björklund on anonut kiinteistöllä Björk-

lund 280-405-4-184 sijaitsevan käyttämättömän 
rakennusoikeuden siirtämistä kiinteistölle Björk 
280-405-8-145, Bredskäretissä.

Kiinteistö Björklund 280-405-4-184 sisältyy Moikipään 
kylän vahvistettuun osayleiskaavaan ja sillä on merkintä 
RAO (Loma-asuntojen/ympärivuotisten asuntojen alue). 
Kiinteistö Björk 280-405-8-145 sisältyy rantayleiskaavaan 
ja sillä on merkintä RA (Loma-asuntojen alue).

Kiinteistöllä Björk on aiemmalta käytetty rakennusoi-
keus ja kaavan muutoksella luodaan lisäksi yksi raken-
nusoikeus tälle kiinteistölle. Rakennusoikeus kiinteistöllä 
Björklund siirretään kiinteistölle Björk. Tämä voidaan 
toteuttaa tekemällä muutokset rantayleiskaavaan ja osay-
leiskaavaan. Kiinteistö Björkin naapurit ovat antaneet su-
ostumuksensa rantayleiskaavan muuttamiseen.

Tekninen lautakunta ehdotti 15.2.2022 kunnanhalli-
tukselle, että tehdään rantayleiskaavan ja osayleiskaavan 
muutos kiinteistölle Björklund 280-405-4-184 ja kiintei-
stölle Björk 280-405-8-145.

Kunnanhallitus hyväksyi 21.2.2022, että kaavan muu-
tos voidaan aloittaa rakennusoikeuden siirtämiseksi 
anomuksen mukaisesti. Hakija vastaa kaikista kaavoitus-
kustannuksista.


