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Nya aktiviteter på Waterloo fritidsområdeNya aktiviteter på Waterloo fritidsområde
Söndagen den 29 maj invigdes den nya boulebanan på Söndagen den 29 maj invigdes den nya boulebanan på 
Waterloo fritidsområde. Den talrika publiken fick även Waterloo fritidsområde. Den talrika publiken fick även 
testa på pricksäkerheten på den nya frisbeegolfbanan testa på pricksäkerheten på den nya frisbeegolfbanan 

eller motionera i intervalltrappan.eller motionera i intervalltrappan.
Läs mer på 4-5. Läs mer på 4-5. 
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På fullmäktigemötet 30.05.2022 kunde vi behandla 
både kommunens bokslut för år 2021 liksom den första 
kvartalsrapporten för år 2022 och budgetramarna inför 
budgetarbetet 2023. En hel del ekonomi med andra ord. 
Vi tänker att kommunens budget 2023 kunde bli klar tidi-
gare än normalt när vi för 2023 års budget inte ska beakta 
social- och hälsovårdskostnaderna förutom att vi ska få 
hyresinkomster från Välfärdsområdet för våra fastighe-
ter. Just nu med den första delen av året 2022 avklarad 
så ser kommunens kostnader att följa uppgjord budget 
och inkomsterna något bättre än förväntat, men eftersom 
hösten ännu kan bjuda på många överraskningar så ska 
vi inte ta ut någonting i förskott utan vi följer med läget 
kontinuerligt.

Sporten har också sin del av sommaren, nu efter att Fin-
land vunnit guld i hockey VM så är det kanske dags att 
starta upp med fotboll eller friidrott! Korsnäs FF har fått 
en bra start på säsongen så vi får hålla tummarna för att 
den goda framgången sprider sig till alla föreningens olika 
fotbollslag. Oberoende av ålder eller sportintresse så gör 
det oss nog gott att röra på oss. Kanske vi också skulle 
försöka oss på att vara lite försiktigt positiva. Eller som 
Kaj Kunnas berättade häromdagen om ett människomöte 
som satt spår i honom. En så otroligt positiv och glad ung 
man som han pratat med en gång och förundrat frågat 
honom, hur han kan vara så positiv trots att han via en 
sjukdom förlorat båda sina ben vid 12-års ålder? Killen 
svarade att vet du Kaj, jag är mer förvånad över att så 
många kan vara så negativa, trots att de har två ben!

Men den lilla livsfilosofin så hoppas jag att vi alla nu ska 
njuta av den ljuva sommartiden som vi har längtat efter 
när snöstormarna yrt runt våra husknutar.  Så ta tillvara 
solen och värmen och ljuset som ju är så speciellt i Fin-
lands sommar. Umgås med släkt och vänner, i trädgår-
den, sommarstugan eller ute på vandring i skog och mark. 
Men främst av allt passa på och varva ner och vila!

Soliga sommarhälsningar till er alla,
Christina Båssar, kommundirektör

Sommaren 2022
Efter två coronasomrar står vi nu äntligen inför en som-

mar utan olika restriktioner. Tänk att vi kan fara över till 
släkt och vänner i Sverige utan coronapass eller andra intyg. 
Många har redan hunnit resa iväg på den första solsemes-
tern och flygplatserna fylls på nytt av människor på väg.

Här i Korsnäs tar våra olika sommaraktiviteter ett steg 
till i utvecklingen och det märks att det finns en instängd 
kreativitet som har väntat på att blomma ut i tiden efter 
corona. Andelslaget Solrutten har förhandlat fram ett av-
tal med Forststyrelsen kring stationen på Molpehällorna 
och nu i sommar har vi båtturer ut till Molpehällorna och 
ett nytt Café i stationsbyggnaden.  

Vid gruvområdet fortsätter Gruvcafét med sin verk-
samhet i sommar liksom Escape room på gruvkontoret. 
Vandringslederna är utmärkta i terrängen och förutsätt-
ningarna för att komma ut i natur och mark i Korsnäs är 
helt enkelt ypperliga. I Taklax har vi haft invigning av den 
nya vandringsleden som startar i Kamb och går söderut 
invid Hinjärvträsk. Trampbåten är sjösatt till sommaren 
och nu kan man alltså både trampa trampbåt i Hinjärv 
men även trampa runtomkring lite längs strand och skog 
på vandringsleden.

Från kommunens sida kommer vi också att äntligen 
kunna bjuda in till kultur och träffar. På gruvområdet 
kommer vi att på bibliotekets initiativ bjuda in till ”Gruv-
jazz” veckan efter midsommar. Jag ser verkligen fram 
emot att se och höra hur musiken tar sig i områdets na-
tur, utomhuskonsert i ett nedlagt gruvområde kan bli en 
framtida hit!

Samma vecka, alltså veckan efter midsommar så kör 
biblioteksbussen ut på turné i kommunen. Turnén är en 
del av demokratiprojektet och ut till byarna med bokbus-
sen kommer lite kommunalare i form av tjänstemän och 
politiker och kanske någon lite mer musikaliskt begåvad 
person. Vad vi ska tala om får man fritt bestämma själva i 
de olika byarna. Vartefter vi stannar så är frågan fri! Med 
oss på turnén kommer även Heidi Vest som jobbar för 
Forststyrelsen på kontoret i Korsnäs. Jag hoppas att vi ses!

I detta nummer av KorsnäsNytt så ingår som brukligt 
en bilaga med alla sommarevenemang och ta gärna hela 
bilagan till vara så att ni kan hänga med på det som pas-
sar er. Ladda också ner Korsnäs-appen till era telefoner så 
hittar ni mycket aktuellt i den! 
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Nr 5-2022 utgivning 16.9.2022 manusstopp 2.9.2022
Nr 6-2022 utgivning 21.10.2022 manusstopp 4.11.2022

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

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

Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2022 (+ moms 24%)

 Svartvitt Färg

1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

Kommunkansliets öppettider 

sommaren 2022 
 

30.5–1.7 och 1.8–26.8  
kl 8.00–15.00 

Obs! Lunchstängt kl.12–13 
 

Semesterstängt v. 27–30,  
4.7–29.7.2022 
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Korsnäs kommuns preliminära möteskalender HT 2022
Kommunalt organ Augusti September Oktober November December
Kommunstyrelsen Måndag 15.8.2022 Måndag 19.9.2022 Måndag 10.10.2022 Måndag 7.11.2022   Måndag 28.11.2022 
    - skatterna                - budgeten 
Kommunfullmäktige  Måndag 26.9.2022 Måndag 31.10.2022 Måndag 14.11.2022 Torsdag 8.12.2022
                                     - budgetria, inget möte    - skatterna - budgeten
Revisionsnämnden   21.9   30.11     
  -mellanbokslut   - budget  
Bildningsnämnden  20.9  22.11 

K
o
m

m
u

n
a
l
 in

f
o
r
m

a
t
io

n



4

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
W

a
t
e
r
l
o
o
 f

r
it

id
s
o
m

r
å
d
e

Invigning av boulebanan Invigning av boulebanan 
på Waterloo fritidsområdepå Waterloo fritidsområde

Kommunens fritidsområde 
Waterloo har fått flera nya funk-
tioner de senaste åren. Lördagen 
den 29 maj invigdes de senaste 
tillskotten för fritidsverksam-
heten: Boulebanan, discgolfba-
nan och intervalltrappan.

Invigningsdagen var väl vald i 
början av sommaren. Solen sken 
och ett hundratal besökare hade 
infunnit sig för att kolla in de nya 
aktiviteterna på området.

Som katalysator för de olika ak-
tiviteterna har utvecklingsprojek-

tet Enter Korsnäs Min(d)e Center 
med projektchef Camilla Moliis 
fungerat. Ifjol invigdes olika akti-
viteter vid gruvområdet och vand-
ringslederna vid gruvan, Waterloo 
och Lisasgrynnan. I år var det Wa-
terloo-områdets tur. 

- Vi har hittills inte använt 100 
% av projektpengarna, men vi har 
förverkligat 150 % av våra projek-
tidéer, konstaterade kommundi-
rektör Christina Båssar i sitt invig-
ningstal. 

Boulebanan kom med under 

projektets gång och har förverkli-
gats i samarbete Korsnäsnejdens 
pensionärer. 

Boulebanan finns invid parke-
ringen och servicehuset vid Wa-
terloo. Boule har blivit en populär 
sport speciellt bland pensionärer-
na i regionen och är en lämplig 
sportaktivitet, som passar de fles-
ta.

Intervalltrappan längs spånba-
nan vid Waterloo är Korsnäs egen 
version av motionstrappa. Den 
är inte speciellt hög, eftersom det 

Spännande på boulebanan.Spännande på boulebanan.

Ulla-Maj Wideroos och Anita Ismark klippte invigningsbandet vid boulebanan vid WaterlooUlla-Maj Wideroos och Anita Ismark klippte invigningsbandet vid boulebanan vid Waterloo
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saknas höga berg i Korsnäs, och 
har byggts för att gynna intervall-
träning. 

Längs spånbana har även en 
discgolfbana med åtta korgar 
byggts. Banan kan spelas när som 
helst med egna frisbees. Frisbees 
finns även att låna från biblioteket. 

- Waterloo har blivit ett fritids-
område för alla åldrar året runt, 
konstaterade Christina Båssar.

Tillgänglighetsexpert Stina Öst-
erbro har varit behjälplig med att 
bedöma tillgänglighet. 

Totalt har projektsatsningarna 
genomförts tack vare 590 talko-
timmar och 67 maskintimmar 
på talko till ett värde motsvaran-
de närmare 11.000 euro. Akti-
va föreningar har varit IF Fyren, 
Waterloo-föreningarna, Taklax 
Uf, Korsnäs Lions, Korsnäs Mine 
Center och Korsnäsnejdens pensi-
onärsförening. 

Dagens festtal hölls av Svenska 
Pensionärsförbundets ordförande 
Ulla-Maj Wideroos från Närpes. 
Hon framhöll seniorernas bety-

delse för samhället.
- Korsnäs och Finland behöver 

sina seniorer. Våra seniorer bidrar 
till aktiviteter och ett välmående 
samhälle, hälsade Ulla-Maj med 
eftertryck.

- Utan Korsnäs seniorer hade 
det inte blivit någon boulebana i 
Korsnäs! Uteaktiviteter av detta 
slag bör uppmuntras. Vi behöver 
få träffas öga mot öga. Det har bli-
vit för mycket skärmtid de senaste 
åren!

Invigningsprogrammet bjöd 
även på sång och musik av Heidi 
Blomqvist tillsammans med Kjell 
Lolax och Jan-Erik Granholm. 
Korsnäs 4H bjöd på sött och salt 
tilltugg och grillkorv. 

Programmet avslutades med 
högtidlig bandklippning vid bou-
lebanan. Ulla-Maj Wideroos hade 
förärats det uppdraget tillsam-
mans med Anita Ismark. Därefter 
tog den första bouleturneringen 
i gång. Pensionärerna från Peta-
lax utgick med segern före Malax 
pensionärer. Korsnäs kommuns 

lag bestående av Camilla Ribacka, 
Sven-Erik Bernas och Lars-Erik 
Mannfolk tog en hedrande tredje-
plats i sin första bouletävling nå-
gonsin.

Frisbeegolfbanan och intervall-
trappan fick även sina första an-
vändare under dagens lopp. Ak-
tiviteterna passar för såväl stora 
som små.

Text och foto: Kenth Nedergård

Felicia Åbacka testade discgolfbanan.

Amanda Vesterback tränade i 
intervalltrappan.

Isabelle Moliis och Edith Hofman gillade intervalltrappan.Isabelle Moliis och Edith Hofman gillade intervalltrappan. Ralf  Nylund och Kevin Sten hade olika tempo i  Ralf  Nylund och Kevin Sten hade olika tempo i  
intervalltrappan.intervalltrappan.
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Korsnäs kommuns skolor höll 
sig väl framme i årets Stafettkar-
neval.

Korsnäs kyrkbys lag tog guld i 5 
x 80 mixed stafetten för små låg-
stadier på årets Stafettkarneval. 
Liam Ruusuvirta, Olivia Östring, 
Mahir Halilcevic, Hurija Hod-
zic och Lokman Hussein sprang i 
kyrkbyns guldlag. 

Totalt 101 lag deltog i försöks-
heaten. Hela fyra lag från kom-
munens tre skolor kvalificerade 
sig för semifinalen, varav två gick 
vidare till final. Taklax skola knep 
en fjärde placering i samma klass.

Brons till Molpe
På fredagen kammade Molpe 

skola hem bronset i gatustafet-
ten för små lågstadier. Kevin Ny-
gårdas, Tilde Nygårdas, Celine 
Ramstedt, Hannes Söderman och 

Elwin Fröding sprang i Molpe sko-
las första lag som tog brons. Över 
60 lag deltog i gatustafetten för 
små lågstadier i årets Stafettkarne-
val.

Guld och brons till 
skolorna i Korsnäs

Liam Ruusuvirta, Olivia Östring, 
Mahir Halilcevic, Hurija Hodzic 
och Lokman Hussein i kyrkbyns 
guldlag hoppar av glädje.

Kevin Nygårdas, Tilde Nygårdas, Celine Ramstedt, Hannes Söderman 
och Elwin Fröding från Molpe skola tog brons i gatustafetten. 
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Kommundirektör Christina Båssar håller 
festtal riktat till barnen.

Barnen planterar kommu-
nens gåva, som var bärbus-
kar och rabarber.

Konstverk 
av barnen. 

I vår kunde Harrström daghem äntligen fira sitt 
10 års jubileum (2020) som varit framflyttat pga 
pandemin i två år. 

Kvällen firades utomhus tillsammans med barnen 
och deras familjer, pedagoger och inbjudna gäster 
från kommunen. På programmet stod bl.a. sångupp-
trädande av barnen, rörelsestund och mete. Kvällen 
avslutades med tårta och allsång.  

Harrström daghem 10 år

Hinjärv vandringsled invigdes i solsken
Lördagen den 11 juni ordnades byafest i Kamb 

vid Hinjärv träsk i Taklax. Byafesten fungerade 
även som invigning av Hinjärv vandringsled.

De senaste åren har Taklax jaktklubb ordnat fest 
och bjudit på älgsoppa åt sina medlemmar. I år hade 
man i Taklax beslutat att ordna en gemensam byafest 
med program vid Hinjärv träsk. 

Riksdagsledamoten Anders Norrback (SFP) fick 
äran att hålla festtal och inviga leden på byafesten. 
Andreas Wägar bjöd på musikprogram och Håkan 
Linman berättade historier från Taklax. Taklax Jakt-
klubb bjöd på köttsoppa och kaffe och närmare 200 
portioner delades ut under dagen. 

Hinjärv vandringsled
När coronapandemin de senaste åren omöjliggjort 

den traditionella Taklaxevyn har Taklax uf i stället 
satsat på att förverkliga en vandringsled längs Hin-

järv träsk. Vandringsled går från Kamb till Träskvik 
hamn. Leden har sjöutsikt nästan hela vägen. Vand-
ringsleden är cirka 1,86 kilometer en väg, vilket blir 
3,82 kilometer om man går fram och tillbaks.

Vid startplatsen i Kamb finns en grillkåta, en bryg-
ga och en trampbåt med flytvästar. Längs leden har 
man ordnat med rastplatser. Leden går över flera di-
ken och fyra olika broar med spännande namn har 
byggts vid övergångarna. Längs leden finns även 
andra föremål och skyltar, som kanske överraskar 
vandraren. 

Text: Kenth Nedergård
Foton: Bengt Nybjörk, Alexandra Stenfors
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fondförvaltning

Vård- och omsorgsnämnden 
har hittills förvaltat fonderna 
Korsnäs sjukvårdsfond, Lärknäs 
guldkant och Bukettens silver-
strå.

I och med att socialväsendets 
uppgifter överförs till Österbot-
tens välfärdsområde från 1.1.2023 
bör den framtida förvaltningen av 
fonderna ombesörjas för att bibe-
hålla beslutanderätten lokalt.

Vård- och omsorgsnämnden 
föreslog att förvaltningen av fon-
derna överförs från vård- och 
omsorgsnämnden till kommun-
styrelsen fr.o.m. 1.10.2022. Fond-
stadgorna bör uppdateras.

Fullmäktige beslutade 30.5.2022 
att förvaltningen av Korsnäs sjuk-
vårdsfond, Lärknäs guldkant och 
Bukettens silverstrå överförs till 
kommunstyrelsen och fondstad-
gorna uppdateras i enlighet med 
vård- och omsorgsnämndens för-
slag.

Medlemmar till 
påverkansorgan 
i Österbottens 
välfärdsområde

I Österbottens välfärdsområde 
ska från och med 2022 tillsättas 
ett äldreråd, ett råd för personer 
med funktionsnedsättning och 
ett ungdomsfullmäktige. 

Påverkansorganets mandatpe-
riod följer välfärdsområdesfull-
mäktiges mandatperiod. De första 
påverkansorganen väljs emellertid 
för perioden 1.1.2022–31.12.2022. 

Nya medlemmar till påver-
kansorganen för perioden 
1.1.2023–31.5.2025 väljs av det 
nya välfärdsområdesfullmäktige.

Kommunstyrelsen utsåg 
26.4.2022 följande personer från 
Korsnäs för år 2022:

• Äldreråd: Vivan Vesterback, 
ordinarie och Håkan Hägg-
blom ersättare.

• Råd för personer med funk-
tionsnedsättning: Janina 
Hannus ordinarie och Chris-
tina Mannfolk ersättare.

• Un g d o m s f u l l m ä k t i g e : 
Amanda Åkersten ordinarie 
och Jonathan Backholm er-
sättare.

Korsnäs invalid-
fond avslutas

Invalidfonden i Korsnäs hade 
31.12.2021 medel på 2443,39 
euro. 

Vård- och omsorgsnämnden be-
slutade att medlen i invalidfonden 
används som en del av kostnaden 
för iståndsättning av krigargravar-
na. Vård- och omsorgsnämnden 
föreslog att fonden avslutas i och 
med medlen använts.

Fullmäktige beslutade 30.5.2022 
att avsluta Korsnäs invalidfond i 
enlighet med vård- och omsorgs-
nämndens förslag i och med att 
fondens medel har använts till av-
sedda ändamål.

Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen har beslutat 

om utdelning av vårens stipendi-
er  26.4.2022. 

Ansökan om bidrag för vårter-
minen 2022 ur Silverbergs stipen-
diefond har inlämnats av 31 stude-
rande.  En ansökan inlämnades för 
sent och förkastades. 

Silverbergs stipendiefond
Kommunstyrelsen beviljade 30 

stipendier på 350 euro för vårter-
minen 26.4.2022 till följande stu-
deranden: Anna Backgren, Han-
na Blomqvist, Richard Bäckman, 
Chit CidiaAYe, Rikard Fors, Hugo 
Helenelund, Malin Häggdahl, 
Richard Häggdahl, Simon Hägg-
dahl, Emily Häggdahl-Lund, Sara 
Hägglund, Ida Mannfolk, Samuel 
Matkoski, Josefine Mattlar, Anna 
Nguyen, Jonas Nilsson, Anders 
Nordmyr, Alexander Norrdahl, 
Nicoline Nystrand, Charlitha Oa-
sis, Phyophyo Oasis, Elin Rosen-
dahl, Simon Sandholm, Johanna 
Sohlström, Elvira Söderlund, Lu-
cas Westerholm, Linda Westman, 
Amanda Åkersten, Jasmine Öst-
ling och Johan Östman.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Kommunstyrelsen beslutade 

26.4.2022 att bevilja ett stipendi-
um på 150 euro för vårterminen 
2022 ur Korsnäs kommuns sti-
pendiefond till de fyra studerande. 
Alla sökande uppfyllde kraven för 
stipendium: Alexander Nyström, 
Gabriel Södergran, Zacharias 
Häggdahl-Lund och Emma Sand-
holm.
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En ny planläggningsprocess inleddes 21.9.2020 
för Poikel vindkraftspark. Nya arrendeavtal har 
uppgjorts, vilka i sin helhet ersätter de tidigare av-
talen för Poikel Vindkraftspark och Edsvik vind-
kraftspark.

För Korsnäs kommuns del finns ett flertal arrende-
avtal, som omfattar fastigheterna 280-404-3-26 (6,9 
ha), 280-404-8-0 (20,1 ha), 280-404-8-119 (4,04 ha) 
och 280-404-12-126 (3.13 ha). Även Korsnäs Hem-
bygdsfond har en fastighet inom vindkraftsområdet 
280-404-5-77 (2,54 ha). 

Som markägare anhåller man gemensamt med öv-
riga markägare en arrendeavgift på 3,8 % av det pro-
duktionsvärde vindkraften ger upphov till. Ersätt-
ningens slutliga storlek beror på många faktorer och 
beskrivs i detalj i jordlegoavtalen. Avtalen gäller från 
undertecknande till 31.12.2056.

Kommunstyrelsen godkände 26.4.2022 jordlego- 
och nyttjanderättsavtalet för kommunens och Hem-
bygdsfondens fastigheter i enlighet med tekniska 
nämndens förslag.

Korsnäs Värme Ab är ett dot-
terbolag som ägs till 100 % av 
Korsnäs kommun. Bolaget bild-
ades 2014 och fick då ett aktieka-
pital om 40 000 euro samt bor-
gen för en upplåning om 1 150 
000 euro.

Bolagets bildades ursprungligen 
för att kommunens fastigheter i 
absoluta centrum och Lärknäs 
skulle anslutas till fjärrvärmenätet. 
Lärknäs har idag fått en egen fli-
spanna. Idag har fjärrvärmenätet 
även utvidgats till Korsnäs skola 
och Bredblick. 

På kommande är utvidgning för 
projekt till Harrström daghem, 
Gruvområdet i Korsnäs samt Mol-
pe skola.

På grund av verksamhetens om-
fattning och utvidgning börjar det 
inbetalda aktiekapitalet att bli för 
litet. Av den ursprungliga bor-
gensförbindelsen finns idag cir-
ka 880 000 euro kvar på skulden. 
Bolaget har en årlig omsättning på 
cirka 220 000 euro.

Anhållan om borgen och höjning av 
aktiekapitalet för Korsnäs värme Ab

Styrelsen för Korsnäs Värme Ab 
har vid sitt möte den 15.3.2022 be-
slutat om att rikta en anhållan om 
borgen samt höjning av aktieka-
pitalet till bolagets ägare Korsnäs 
kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 
30.5.2022 att borgen beviljas till 
Korsnäs Värme Ab för ett lån om 
130 000 euro och att aktiekapitalet 
höjs med 20 000 euro till totalt 60 
000 euro.

Poikel vindkraftsparkPlanering av radhus i 
kyrkbyn

Det behövs fler bostäder i kommunen. Kommun-
fullmäktige har beviljat 300 000 euro till år 2022 
för aktieinköp i byggprojekt som verkställs i kom-
munen.

100 000 euro kommer att användas som aktiekapi-
tal i ett kommande radhusprojekt i Molpe. 

Eftersom ingen entreprenör har visat intresse av att 
påbörja något byggprojekt i Korsnäs, kommer kom-
munen själv att aktivera sig för att få igång byggan-
de i Korsnäs centrum. En del av investeringsanslaget 
kunde omdisponeras till ett planeringsanslag för rad-
husbyggande i Korsnäs centrum. 

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäk-
tige omdisponerar 20 000 euro från investeringsan-
slaget för aktieinköp till ett planeringsanslag för rad-
husbygge i Korsnäs centrum. Kommunfullmäktige 
godkände omdisponeringen 30.5.2022.

Korsnäs fjärrvärmekraftverk.
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Fullmäktigeledamot Anna- 
Lena Kronqvist samt nitton 
andra ledamöter lämnade 
7.10.2019 in en motion angåen-
de livsmedel vid kommunens in-
rättningar. I motionen påpekas 
vikten av att kommunen i så hög 
grad som möjligt satsar på när-
producerade livsmedel till sina 
inrättningar. 

”Goda och näringsriktiga livs-
medel är viktiga både för barn och 
äldre och klimatavtryck och håll-
bar utveckling blir allt viktigare. 
Motionsställarna önskar att kom-
munen kunde sätta närproducerat 
som kriterium vid sina upphand-
lingar. Förutom lokalproducerade 
livsmedel borde kommunen även 
i daghem och skolor ge barnen 
möjlighet att välja lättmjölk till 
maten.

Med goda och närproducerade 
livsmedel i kommunens inrätt-
ningar har kommunen ytterliga-
re ett bra argument för att locka 
barnfamiljer till orten. Korsnäs 
kommun har inrättningar, som 
serverar mat och tillverkar mat-
portioner främst i skolorna och på 
Lärknäs köket.”

Närproducerat i skolorna
En uppskattning av mängden 

livsmedel som används inom skol-
bespisningarna har inbegärts från 
skolorna.

För Taklax del så är väldigt 
mycket närproducerat: Allt bröd 
bakas på plats av köksan själv. Po-
tatisen kommer från Petalax, mo-
rötterna från Solf och grönsaker 
införskaffas från kommunen så 
långt det går. Fisken kommer från 
Molpe medan köttet kommer från 
Finland.

I Molpe äter man 99 procent in-
hemskt kött. Potatis och rotsaker 

kommer från Korsnäs så länge sä-
songen tillåter. Sommartid kom-
mer grönsakerna från Korsnäs och 
under vinterhalvåret från Närpes. 
Bröd och bakelser levereras från 
Malax eller Kvevlax.

Kyrkoby skola köper lokalt od-
lad potatis. Den odlade fisken och 
ibland vildfångad lax köps ifrån 
Bergö. Kål, morötter och grönkål 
kommer från Solf, medan gurka, 
tomat och paprika kommer från 
Korsnäs och Hinjärvs handel-
strädgård. Köket står för mycket 
av den egna bakningen, men bak-
verk och en del mjukt bröd inför-
skaffas från Malax bageri.

Alla skolor serverar mellan-
mjölk och smör till eleverna under 
luncherna.

Fullmäktigemotion angående livs-
medel vid kommunens inrättningar

Lärknäs kök
Lärknäs kök tillreder mat till 

klienter vid Lärknäs och matser-
vicekunder i kommunen. Lärknäs 
kök köper in närproducerade livs-
medel i den utsträckning det är 
möjligt med tanke på tillgång och 
pris. Vissa produkter köps via de 
företag som det skett upphandling 
med via Vasa stads upphandlings-
enhet, såvida kommunen anslutit 
sig till upphandlingen.

Fullmäktige antecknade ovan-
stående redogörelser som svar 
på motionen och motionen kon-
staterades vara färdig behandlad 
30.5.2022.

En sommarhälsning från 
Buketten till alla som på ett 
eller annat sätt har kommit 

ihåg oss! 
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Mirza Hodzic m. fl. hade in-
lämnat en motion 29.5.2018 
angående hemspråks- och reli-
gionsundervisning för bosniska 
barn.

”I Korsnäs kby skola finns 15 
bosniska elever. Föräldrarna till 
dessa elever anhåller om hem-
språksundervisning och religions-
undervisning. Barn och unga som 
har vårdnadshavare med ett an-
nat modersmål än svenska borde 
få möjlighet att få hemspråksun-
dervisning och religionsundervis-
ning i skolan. 

Syftet med undervisningen är att 
barnen utvecklar kunskaper i sitt 
modersmål. Barnen får också stöd 
att lära sig leva med olika kulturer 
och traditioner. Det är viktigt att 
modersmålet hålls levande både 
i hemmet och i skolan. Ett välut-
vecklat modersmål ger goda förut-

sättningar för att lära sig svenska, 
andra språk och andra ämnen. 

Barnen som får utveckla sitt 
modersmål klarar sig bättre i sko-
lan än de andra barn som inte 
får det. Flerspråkighet är positivt 
för barns intellektuella och käns-
lomässiga utveckling och stärker 
den egna identiteten.

Eleverna borde få rätt att få un-
dervisningen i hemspråk och un-
dervisning enlighet med sin tro om 
det finns minst tre elever i kom-
munen och deras vårdnadshavare 
anhåller om dylik undervisning.”

Motionen behandlades i bild-
ningsnämnden 2.2.2021 där man 
konstaterade att det är upp till

kommunen att bestämma huru-
vida man ordnar hemspråksun-
dervisning eller inte. Utbildnings-
anordnaren inte har en lagstadgad 
skyldighet att ordna undervisning 

Hemspråks- och religionsundervisning 

Bildningsnämnden fördelade årets föreningsbidrag 
vid sammanträdet 10.5.2022. 

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Tre registrerade idrottsföreningar har inom utsatt tid 

ansökt om verksamhetsbidrag för 2021.
Bildningsnämnden fördelade årets bidrag på 16.000 

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

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fem föreningar som sysslar med ungdomsverksamhet 

har inom utsatt tid ansökt om verksamhetsbidrag för år 
2021. Bildningsnämnden fördelade årets anslag på 5.500 
euro enligt följande:
Molpe uf  1500 €
Korsnäs uf & bf  1050 €
Harrström uf & hf 1500 €
Taklax uf  1050 €
Korsnäs scoutkår  400 €

Driftsbidrag till ungdomsföreningar
Fyra registrerade ungdomsföreningar har inom utsatt 

tid ansökt om driftsbidrag för år 2021.
Bildningsnämnden fördelade i år 2500 euro i driftsbi-

drag till ungdomsföreningar enligt följande:

i elevens modersmål.
I Korsnäs har man anställt skol-

gångsbiträden med bosniska som 
modersmål. Det betyder att per-
sonen finns till hands i skolan där 
många av barnen med det mo-
dersmålet finns, och dessutom 
håller den personen lektionerna 
i hemspråksundervisningen. I 
Korsnäs hålls delar av lektioner-
na som hemspråksundervisning I 
samband med religionsundervis-
ningen i islam. Bildningsnämn-
den konstaterade att både religi-
onsundervisning och delvis även 
hemspråksundervisning har hål-
lits inom ramen för vanliga un-
dervisningstimmar. Inga särskilda 
klubbtimmar har hållits.

Kommunfullmäktige anteckna-
de svaret till kännedom och kon-
staterade att motionen är färdigt 
behandlad 30.5.2022.

Molpe uf 1200 €
Taklax uf 575 €
Korsnäs uf & bf 375 € 
Harrström uf & hf 350 €

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

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

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

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

Bildningsnämnden fördelade årets bidrag för kultur-
verksamhet enligt följande:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  800 €
Korsnäs hembygdsförening  800 €
Harrström uf & hf  700 €
Korsbäck byaförening  400 €
Korsnäs guider  300 €
Korsnäs Mine Center 300 €
Valeria Eremeeva 200 €

Årets föreningsbidrag
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Viktiga datum 
15.6 Sista datum för inlämnade av stödansökan
  utan förseningsdagar 
15.6 Sista datum för överföringar av stödrätter samt
  ansökan av stödrätter från nationella reserven
30.6 Sista såningsdatum 
15.7 Grönträda, gröngödslingsvall, mångfaldsåker  
 äng och NVÅ vall (2:a året) får brytas om  sådd 
 av flerårig vall eller höstgröda planeras
1.8 Slåtter av mångfaldsåker tillåtet från detta  
 datum
1.9 Grönträda, gröngödslingsvall, mångfaldsåker  
 äng och NVÅ vall (2:a året) får plöjas eller  
 avslutas kemiskt.
15.9 Fånggrödor får avslutas kemiskt
1.10 Fånggrödan får plöjas/bearbetas. 
27.10 Gör höstanmälningarna om miljöförbindelsens  
 skiftesspecifika åtgärder växttäcke vintertid,  
 placering av flytgödsel i åker och återanvänd- 
 ning av näringsämnen och organiskt material 

Mer info finns  på livsmedelsverket.fi  under min-
neslistor för stödsökande. Under semestern  svarar 
semestervikarien i Närpes på frågor (telefonerna är 
kopplade till semestervikarien). Du kan även sända 
mejl till  lantbruk@narpes.fi

Navigatorn
Navigatorn är en plattform, som erbjuder infor-

mation, rådgivning och handledning för personer 
under 30 år. Målet är att hjälpa unga att finna sin 
plats i samhället och bli en aktiv och delaktig sam-
hällsmedborgare. 

Navigatorn har befintliga lokaler i Jakobstad, Vasa, 
Närpes och Kristinestad medan övriga kommuner 
deltar i verksamheten inom ramen för det egna ung-
domsarbetet.

Navigatorn ger rådgivning i följande frågor:
• Bedömning av servicebehovet och service-

handledning
• Karriärplanering och arbetssökande
• Livs- och vardagskompetens
• Fysiskt och psykiskt välbefinnande
• Kompetensutveckling och utbildningsmöjlig-

heter
• Främjande av delaktighet
• Utkomst och boende
Korsnäs representeras av bildningschef Johan Gu-

lin som ordinarie representant i Navigator-styrgrup-
pen med socialchef Carina Westberg som ersättare.

Kommunstyrelsen godkände 16.5.2022 det upp-
gjorda avtalet och deltar i Navigator-verksamheten i 
Österbotten i enlighet med bildningsnämndens för-
slag. Avtalet gäller tillsvidare med en månads upp-
sägningstid.

Grunderna för 
Navigatorn

ANM broschyrer • x/2018

Invigning av Lärknäs
Nya Lärknäs kommer att invigas lördagen den 20 

augusti. En sektorövergripande arbetsgrupp be-
hövs för planering av festligheterna.

Kommunstyrelsen tillsatte 16.5.2022 en arbets-
grupp bestående av kommundirektören, socialche-
fen, äldreomsorgsledaren samt t.f. enhetsledaren för 
Lärknäs med uppgift att förbereda festligheterna.

Högsta förvaltnings- 
domstolen avslår besvär

Bengt Back har yrkat på att fullmäktiges beslut 
om teckning av tilläggsaktier i Fab Molpe Ström-
men och beviljande av tilläggsanslag för dessa akti-
ers inköp till kommunens

Investeringsbudget upphävs samt att ärendet åter-
förs till kommunfullmäktige för ny behandling. Även 
verkställigheten av nämnda fullmäktigebeslut måtte 
avbrytas.

Förvaltningsdomstolen avslog besväret 27.1.2022. 
Kommunfullmäktiges beslut har inte har tillkommit 
i felaktig ordning på grund av jäv. 

Förvaltningsdomstolen hade 29.7.2021 avslagit 
Backs yrkande om att verkställigheten av kommun-
fullmäktiges beslut förbjuds.

Bengt Back har senare ansökt om besvärstillstånd 
till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvalt-
ningsdomstolen har i sitt beslut 4.5.2022 beslutat att 
avslå ansökan. Beslutet från Vasa förvaltningsdom-
stolen har således vunnit laga kraft och kommunfull-
mäktige i Korsnäs har agerat lagenligt.
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Korsnäsnejdens Pensionärer rf vill framföra 
att Korsnäs är en välskött kommun, där man 
har tagit väl hand om kommunens olika sekto-
rer och speciellt äldreomsorgen.

Här följer några frågor som är aktuella och 
som pensionärsföreningen hoppas att kom-
munens beslutsfattare kan påverka på olika 
statliga och kommunala nivåer i samhället. 

Det statliga vägnätet har under en läng-
re tid varit underfinansierat. Det har lett till 
att vägarna är i undermåligt skick. För oss på 
landsbygden skulle det gälla att verka för att 
få mer resurser för underhållet av det statliga 
vägnätet. När det gäller det kommunala vägnä-
tet så framför vi att Kyrkobyvägens ytbelägg-
ning behöver förnyas och att vinterunderhållet 
behöver förbättras. Även andra byavägar behö-
ver en översyn.

Den interna kollektivtrafiken borde förbätt-
ras. Då man blir äldre och inte längre har körkort 
och inte har rätt till färdtjänst är man beroende 
av hjälp av grannar och anhöriga när man ska 
ta sig till butiken, apoteket och hälsogården. Det 
finns för få taxibilister i kommunen. Vårt önske-
mål är att kommunen skulle utreda möjligheter-
na till någon form av intern kollektivtrafik.

Välfärdsområdets service på landsbygden bör 
tryggas. Våra pensionärer behöver den närservi-
ce som kan erbjudas vid Korsnäs hälsogård. Det 
är en del av livskvaliteten och tryggheten att servi-
cen kan bevaras på minst nuvarande nivå.

Korsnäs den 16 maj 2022
Korsnäsnejdens Pensionärer rf
Styrelsen

Svenska Pensionärsförbundet rf fyller i år 50 år. Som ett led i firandet av jubileet kommer alla SPF:s 
pensionärsföreningar att överlämna en budkavle med önskemål om åtgärder av olika slag till besluts-
fattarna i sin kommun och stad. 

I Korsnäs överlämnades budkavlen 16.5.2022 till kommunstyrelsen i Korsnäs. Med i pensionärsför-
eningens uppvaktning var Jan-Erik Ravals, Anita Ismark, Anna-Lena Kronqvist, Doris Stenholm, Boris 
Foxell och Håkan Häggblom. 

Kommunen representerades Av Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs kommuns styrelseordförande och 
kommundirektör Christina Båssar.

Pensionärernas budkavle

Pensionärernas budkavlePensionärernas budkavle

Foto: Camilla Ribacka
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Syftet med startpeng är att trygga företagarens 
utkomst tills företagsverksamheten kommer 
ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg 
för företagaren, inte företagets pengar. En före-
tagare måste kunna leva även när det inte går att 
betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början 
av företagsverksamheten.

Startpeng skall sökas innan företagsverksamheten inleds
Startpeng betalas inte ut automatiskt, utan är ett 

diskretionärt stöd som söks från TE-byrån.  Eftersom 
startpengen endast kan betalas ut för att stödja ett 
nytt företag och sysselsättning kan den sökande an-
tingen vara arbetssökande eller övergå från lönear-
bete till att vara företagare på heltid. Numera kan en 
deltidsföretagare också ansöka om startpenning om 
hen ska bli företagare på heltid.

Den viktigaste regeln för grundandet av ett före-
tag är den att startpengen skall sökas före företagets 
verksamhet påbörjas, innan företaget har ansökt 
om FO-nummer. Att ansöka om startpeng och för 
TE-byrån att behandla ansökan tar några veckor.

1. Gör en omfattande affärsplan
Beviljandet av startpeng förutsätter att affärsidén 

är lönsam. Lönsamheten i affärsidén lyfts fram i af-
färsplanen och i den tillhörande lönsamhetsberäk-
ningen som skickas till TE-byrån tillsammans med 
startpengsansökan. Ur beräkningarna ska till exem-
pel framgå varifrån företagets finansiering kommer, 
hur mycket lån som behövs och varifrån det ansöks. 
Också i övervägandet av dessa alternativ kan man få 
hjälp av en företagsrådgivare.

Vid uppgörandet av affärsplanen står Startias 
Lissu-företagsplaneringsprogram till hjälp som du 
får inloggningsuppgifter till av din företagsrådgivare 
vid ditt första rådgivningsbesök. I Lissu-programmet 
kan företagsrådgivaren kommentera din plan och 
vägleda dig vidare.

2. Startpeng beviljas inte företagare i alla branscher
Det är bra att prata med en företagsrådgivare eller 

en representant för TE-byrån om din företagsverk-
samhet och dess verksamhetsområde, samt möjlig-
heterna att få startpeng. 

3. Det får inte finnas några andra inkomster
Startpeng beviljas endast om det är nödvändigt 

för företagarens uppehälle. Med andra ord får den 
sökande inte få löneinkomst, studiestöd eller annan 

Sex fakta om startpeng Sex fakta om startpeng 
– så här undviker du fallgroparna– så här undviker du fallgroparna

förmån. Dessutom är det inte möjligt att få start-
peng om det uppskattas att verksamheten omedel-
bart kommer att få en gynnsam start, till exempel 
om företaget redan har kunder.

4. Kom ihåg att ansöka om förlängning av startpeng
Startpengen uppgår till 34,5 euro per dag och be-

talas endast för vardagar och är beskattningsbar in-
komst. Startpengen beviljas i två delar, först under 
en sexmånadersperiod och sedan i ytterligare sex 
månader, om det finns skäl för betalning, dvs. entre-
prenören behöver det för sitt uppehälle.

5. Det lönar sig inte förlita sig alltför mycket på startpengen
Startpengen är inte särskilt stor och sex månader 

går snabbt. Startpengen räcker således inte långt om 
verksamheten är olönsam. Det är därför en bra idé 
att fokusera på noggrann planering av ditt företag.

Boka tid för etableringsrådgivningen, även om du 
bara har en idé. Låt oss tillsammans diskutera och 
börja utveckla din idé till en plan och sedan få pla-
nen förverkligad. Startias och VASEKs företagsråd-
givare är till för dig under hela uppstartsfasen och 
även efter påbörjandet av din företagsverksamhet. 

www.startia.fi
P.S. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i 

startpengsbehandlingen 4.7–31.7.2022. Det lönar 
sig alltså att lämna in startpengsansökan i god tid, 
helst redan innan midsommar, så att det finns till-
räckligt med tid att samla in bilagor som eventuellt 
fattas. Startpengsbehandlingen fortsätter som van-
ligt i augusti. 

VASEK och Startia har stängt i juli veckorna 28, 29 
och 30, det vill säga 11–29.7.2022. Annars betjänar 
vi som vanligt från måndag till fredag kl. 8.00–16.00.
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GÅNG GNISTAN 2022 I KORSNÄS
Tahko Pihkala -föreningens och Suomen Latu Kävelykipinä -kampanj utmanar alla finländare att gå. 
Kampanjen är tvådelad: För det första ordnar föreningar och kommuner lokala gång evenemang. 
Samtidigt kan alla som är villiga deltaga i Gångkilometertävlingen. Kom med och deltag på ditt 
eget sätt. Gång är nödvändigt och nyttigt för varje människa, varje dag.   

•	 Också en liten GÅNGtur förbättrar kroppens och sinnets hälsa. 

•	 GÅNG passar alla 

•	 GÅNG är världens enklaste och lättaste motion 

•	 GÅNG är en enkel klimatgärning - byt bilen till muskelkraft 

 Hur kan jag delta? 
 Delta i Gångkilometertävlingen. Det är lekfull tävling som är riktad till såväl enskilda 
 individer som lag. Deltagarna försöker gå så många gångkilometrar som möjligt under 
  tävlingen från maj till september. 

MEDDELA DINA GÅNGKILOMETRAR TILL IDROTTSKANSLIET I 
KORSNÄS SENAST DEN 30.9.2022

e-post roger.lindholm@korsnas.fi

Pris utlottas bland alla som meddelar sina gångkilometrar !
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U t e s p e l  v i d
K o r s n ä s

G r u v c e n t e r
-

K o r s n ä s i n
K a i v o s k e s k u k s e n

u l k o p e l e j ä

Korsnäs kommuns sommarbingo
Korsnäsin kunnan kesäbingo

Använd gärna
#thisiskorsnäs och #visitkorsnäs 

när du delar dina sommarbilder på Instagram
 

Suosittelemme käyttämään 
#thisiskorsnäs ja #visitkorsnäs, 

kun jaat kesäkuviasi Instagramissa

# t h i s i s k o r s n ä s
-

# v i s i t k o r s n ä s

M o l p e  
b a d s t r a n d

-
M o i k i p ä ä n
u i m a r a n t a

A k t i v i t e t s p a r k e n  
S k e p p  o c h  S k o j  

i  H a r r s t r ö m
-

A k t i v i t e e t t i p u i s t o  
S k e p p  o c h  S k o j  
H a r r s t r ö m i s s ä

M u s e i o m r å d e t
i  K o r s n ä s

-
M u s e o a l u e

K o r s n ä s i s s a

M o l p e h ä l l o r n a  
-  

M o i k i p ä ä n  s a a r i

E n  h a m n
-

S a t a m a

I n t e r v a l l t r a p p a n
v i d  W a t e r l o o

-
W a t e r l o o n  

k u n t o p o r t a a t

T r a m p b å t e n  i
H i n j ä r v t r ä s k

-
H i n j ä r v t r ä s k i n

p o l k u v e n e

S o l u p p g å n g /  
s o l n e d g å n g

-
A u r i n g o n n o u s u /
a u r i n g o n l a s k u

G l a s s
-

J ä ä t e l ö

S o m m a r k ä n s l a
-

K e s ä f i i l i s

L i n b a n a n  v i d
K o r s n ä s  

G r u v c e n t e r
-

K o r s n ä s i n
K a i v o s k e s k u k s e n

k ö y s i r a t a

D i s c G o l f  v i d
W a t e r l o o

-  
W a t e r l o o n

D i s c G o l f - r a t a

F i s k a r t o r p e t  
i  H a r r s t r ö m

-
K a l a s t a j a t o r p p a  

H a r r s t r ö m i s s ä

B o u l e b a n a n
v i d  W a t e r l o o

-
W a t e r l o o n
b o u l e r a t a

S k ä r g å r d e n
-

S a a r i s t o

V a n d r i n g s l e d
i  k o m m u n e n

-
V a e l l u s r e i t t i

k u n n a s s a

P i c k n i c k /
l ä s s t u n d

-
P i k n i k k i /
l u k u h e t k i

V ä d e r k v a r n
-

T u u l i m y l l y

H a r r s t r ö m
b a d s t r a n d

-
H a r r s t r ö m i n

u i m a r a n t a

K o r s n ä s
k o m m u n b i b l i o t e k  

-  
K o r s n ä s i n

k u n n a n k i r j a s t o

C y k e l t u r
-

P o l k u p y ö r ä r e i t t i

G r u v h j u l e t  v i d
K o r s n ä s  

G r u v c e n t e r
-

K o r s n ä s i n
K a i v o s k e s k u k s e n

k a i v o s p y ö r ä

K o r s n ä s  k y r k a
-  

K o r s n ä s i n  k i r k k o

#möjligheternaskorsnäs
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Sommarbilaga

#thisiskorsnäs

Evenemang
Besöksmål
Aktiviteter
Övernattning
Restauranger
Caféer 
m.m
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SOMMARENS EVENEMANG I KORSNÄS 2022
JUNI

7.6-14.8
Hembygdsmuseet i Korsnäs är öppet, ti-sö 
kl. 13-17 med guide på plats, måndagar stängt. 

14.6-14.8
Konstutställning vid Korsnäs Prästgårds-
museum. Konstnären är Anne-Britt Andtsjö
från Molpe. Öppet kl. 13-17 alla dagar utom
måndagar. 

Fredag 17.6
Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

Lördag 18.6 
Fotboll Korsnäs FF F13 – SeMi/-10, Korsnäs
Arena kl. 14.

Söndag 19.6 
40-årsjubileum på Korsnäs prästgårds-
museum kl. 11. Temagudstjänst kl. 11-12,
matservering kl. 12-14, jubileumsseminarium
kl. 14-16. Arr. Föreningen Prästgårdsmuseet i
Korsnäs rf.

IF Fyrens klubbträning, Korsnäs Arena.
Anmälan från kl. 18.30.

Måndag 20.6 
Öppning av utställningen "Människan och
landhöjningen", Korsnäs kommunbibliotek, kl.
18. Ann-Sofi Backgren berättar om
sommarens utställning. Utställningen pågår
under tiden 20.6-31.7.

Fotboll Korsnäs FF F13 – Luja/FC Sport YJ13,
Korsnäs Arena, kl. 18.30.

21–23.6
Sommarläger i Vägvik för 7-12-åringar. Arr.
Korsnäs och Malax 4H Föreningar.

Onsdag 22.6
IF Fyrens klubbtävling, Korsnäs Arena.
Anmälan från kl. 18.30.

Torsdag 23.6
Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

Fotboll Korsnäs FF P13 - Närpes Kraft/Blå,
Korsnäs Arena, kl. 18.30.

Fredag 24.6 
Midsommarvaka i Molpe paviljong. Dansdax
och Replay i paviljongen, Kurt-Hagbergz i pub
Daltons. Arr. Molpe UF.

Måndag 27.6 
Biblioteksparlamentet On Tour, Taklax mejeri, kl.
17-18.45.

Fotboll Korsnäs FF F13 – Malax IF/blå, Korsnäs
Arena kl. 18.30.

Biblioteksparlamentet On Tour, Harrström UF, kl.
19.15-21.

27.6–1.7
Lek och plask vid Molpe simstrand, kl. 12.45-13.45.
För barn födda 2019 och äldre. Arr. Folkhälsan i
Korsnäs.

27.6–8.7
Simkurs vid Molpe simstrand. Barn från Molpe kl.
10-12.30. Barn från Korsnäs & Korsbäck kl. 13.30-
16. Arr. Folkhälsan i Korsnäs.

Tisdag 28.6 
Biblioteksparlamentet On Tour, Korsnäs
Gruvcenter, kl. 17-19.
 
Gruvjazz vid Korsnäs Gruvcenter kl. 19-21
tillsammans med Charlotta Kerbs & Anders
Grönroos med musiker. Arr: Korsnäs kommun.

Fotboll Div VI Korsnäs FF/2 – KyVo, Korsnäs
Arena kl. 19.

Onsdag 29.6
Biblioteksparlamentet On Tour, Korsbäck skola, kl.
17-18.45.

Fotboll Malax IF - Korsnäs FF P7, Korsnäs Arena,
kl. 17.30.

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 18. Arr.
Korsnäs Församling.

Fotboll Korsnäs FF P7 - Kraft FF, Korsnäs Arena,
kl. 18.20.

IF Fyrens klubbträning, Korsnäs Arena. Anmälan
från kl. 18.30.

Biblioteksparlamentet On Tour, Molpe paviljong,
kl. 19.15-21.

Torsdag 30.6 
Fotboll Div III Korsnäs FF – KPC/Akatemia,
Korsnäs Arena kl. 19.

Bäst i Test för åk 3-6, museiområdet i Korsnäs.
Anmälan till Petra senast 27.6. Arr. Korsnäs 4H.
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SOMMARENS EVENEMANG I KORSNÄS 2022
JULI

Fredag 1.7
Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

Lördag 2.7
Bilstädardag kl. 10 och framåt. Arr. Korsnäs
4H.

Söndag 3.7
Teaterutfärd till Tottesunds herrgård, pjäsen
Arvingen till Tottesund. Anmälan till
biblioteket senast 30.6. kl 15. Arr.
Korsnäsnejdens Pensionärsförening och
Bibliotek & Kultur.

4-8.7
Lek och plask (grupp 2) vid Molpe simstrand,
kl.12.45-13.45. För barn födda 2019 och äldre.
Arr. Folkhälsan i Korsnäs.

Tisdag 5.7
Fotboll Korsnäs FF P13 - VPS J Valkoinen
YJ14, Korsnäs Arena, kl. 18.30.

Onsdag 6.7
IF Fyrens klubbtävling, Korsnäs Arena.
Anmälan från kl. 18.30.

Strand-Mölle Summerparty 2022 med Dennis
Rönngård. Arr. Strand-Mölle.

Fredag 8.7
Öppet Hus-dag vid hembygdsmuseet kl. 10-
17. Demonstration av trehandsstickning av
Korsnäströjan kl. 11 och kl. 13. Fritt inträde.

Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

11–15.7
Lek och plask vid Harrström simstrand, kl.
12.45-13.45. För barn födda 2019 och äldre.
Arr. Folkhälsan i Korsnäs.

11–22.7
Simkurs vid Harrström simstrand. Barn från
Taklax och Harrström kl. 10-12.30. Arr.
Folkhälsan i Korsnäs.

Tisdag 12.7
Gårdsloppisrace på Lillmaarsområdet med
omnejd, kl. 15-19.

Gruvtrollets mysterium, Korsnäs Gruvcenter,
kl. 18. Arr. Korsnäs Mine Center.

Onsdag 13.7
Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 18. Arr.
Korsnäs Församling.

Strand-Mölle Summerparty 2022 med Vrål-Åkez.
Arr. Strand-Mölle.

Fredag 15.7
Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

Torsdag 21.7 
Gruvtrollets mysterium, Korsnäs Gruvcenter, kl. 18.
Arr. Korsnäs Mine Center.

Fotboll Div III Korsnäs FF – NIK, Korsnäs Arena, 
kl. 19.

Fredag 22.7
Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

Onsdag 27.7
Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 18. Arr.
Korsnäs Församling.

Strand-Mölle Summerparty 2022 med Curt
Hagbergz. Arr. Strand-Mölle.

Torsdag 28.7 
Fotboll Div III Korsnäs FF – VPV, Korsnäs Arena, 
kl. 19.

Fredag 29.7
Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

Lördag 30.7 
Högsommardans i Molpe paviljong. Tomas Fantz i
paviljongen och Feat trio i pub Daltons. Arr. Molpe
UF.

AUGUSTI

Måndag 1.8 
Berättarkväll i Kvarkens skärgård: "En skärgård
med gömställen", Havsbastu Stormlyktan i Molpe,
kl. 18-20. Arr. Storytagging, Kreativa Kvarken och
Människan och landhöjningen.

Onsdag 3.8
Korsnäs Företagares grillkväll kl. 18, Harrström UF
båthuset.

IF Fyrens klubbträning, Korsnäs Arena. Anmälan
från kl. 18.30.

Strand-Mölle Summerparty 2022 med Patrik
Linman. Arr. Strand-Mölle.
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SOMMARENS EVENEMANG I KORSNÄS 2022
Torsdag 4.8
Fotboll Korsnäs FF P10 - Kraft FF, Korsnäs
Arena, kl. 17.30.

Fotboll Malax IF - Korsnäs FF P10, Korsnäs
Arean, kl. 19.30.

Fredag 5.8
Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

5–7.8 
Sommarteater om Kaplan Gabriel Kalm och
hans son Pehr Kalm. Arr. Föreningen
Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf.

Lördag 6.8
Auktion & Loppis kl. 12, Skepp & Skoj-parken i
Harrström. Arr. Harrström Ungdoms- och
Hembygdsförening.

Söndag 7.8 
Världsarvsdagen. Båtutfärd med program till
Molpehällorna.

Tisdag 9.8
Fotboll Korsnäs FF P10 – APV, Korsnäs Arena,
kl. 18.30.

Fotboll KuKu – Korsnäs FF P10, Korsnäs
Arena, kl. 19.30.

9–11.8
Barnläger på Strandhyddan för åk 1-6. Arr.
Korsnäs församling.

Onsdag 10.8
Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 18. Arr.
Korsnäs Församling.

Klubbkamp (IF Fyren, Kraft, Malax), Korsnäs
Arena. Anmälan från kl. 18.30.

Fredag 12.8
Sommartorg, Molpe paviljong, kl. 14-16.

Lördag 13.8
Lantdagen kl. 11-14 vid museiområdet i
Korsnäs. Arr. Korsnäs kommun i samarbete
med föreningar.

Öppning av utställningen "Från A till Ö med
Mumin" kl. 11-14, Korsnäs kommunbibliotek.
Utställningen pågår till 30.9.

Fotboll Div III Korsnäs FF – FC Ylivieska,
Korsnäs Arena, kl. 14.

Söndag 14.8 
VKR CUP-final kl. 11. Arr. Västkustryttarna.

RT regiontävling kl. 13, Korsnäs Arena. 

Onsdag 17.8
Sommarsånger i Taklax bönehus kl. 18. Allsång,
dragspelsmusik, sång av Projektkören,
kaffeservering. Arr. Korsnäs Församling.
 
Klubbmästerskap från 7 år och äldre, Korsnäs
Arena. Anmälan från kl. 18.30.

Lördag 20.8
Invigning av Lärknäs kl. 13.

Söndag 21.8
Fotboll I-JBK - Korsnäs FF P7, Korsnäs Arena, kl.
16.30

Fotboll Korsnäs FF P7 - FC Kuffen, Korsnäs
Arena, kl. 17.30.

Onsdag 24.8
Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 18. Arr.
Korsnäs Församling.

Minivarvet + överraskningsgrenar, Korsnäs Arena.
Anmälan från kl. 18.30.

Onsdag 31.8
Pensionärslägerutfärd till Alskat. Arr. Korsnäs
församling.

SEPTEMBER

Torsdag 1.9 
Fotboll Div III Korsnäs FF – SIF, Korsnäs Arena,
kl. 19. 

Lördag 3.9
Höstmarknad, Marthagården i Molpe. Arr. Molpe
Marthaförening.

Onsdag 7.9
Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 18. Arr.
Korsnäs Församling.

Lördag 10.9 
Skördemarknad på gårdstunet vid
hembygdsmuseet kl. 10-14. Arr. Korsnäs
Hembygdsförening.

Närmatsdagen. Korsnäs 4H ordnar PopUp-
restaurang kl. 11-13.

Torsdag 15.9 
Fotboll Div III Korsnäs FF – FC Kiisto, Korsnäs
Arena kl. 19.

 
Ändringar och fler evenemang

Följ gärna arrangörerna på deras sociala kanaler för
information om eventuella ändringar och 

andra evenemang. 
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VÅRA NATURLIGASTE TIPS

UTLFYKTSMÅL PÅ LAND OCH TILL HAVS

1. Molpehällorna

2. Kvarkens världsarvsskärgård 

    – världsarvets södra port

3. Skaglet (Bredskär), Hamnvägen 38

4. Molpe gästhamnar

       Strömsgrund, Strömsgrund 20, 

       Molpe paviljongs brygga, Sjövägen 298, 

       Molpe-Ström, Sjövägen 271 

5. Korsnäs Hembygdsmuseum, Kyrkobyvägen 32 

6. Korsnäs Prästgårdsmuseum, Kyrkobyvägen 30 

7. Korsnäs kyrka, Kyrkobyvägen 41

8. Kyrkparken, Kyrkobyvägen 52 

9. Korsnäs kommunbibliotek, Silverbergsvägen 9

10. Storkorshamn, Storkorshamnsvägen 324 

11.  Kvarnbacken i Harrström, Gamla Strandvägen 185 

12. Gamla Stenbron i Harrström, 

     Gamla Strandvägen 167 

13. Aktivitetsparken Skepp och Skoj, 

     Gamla Strandvägen 152 

14. Fiskehamnen och fiskartorpet, Havsviken 11 

15. Harrström gästhamn, Havsviken 14 

16. Hinjärvträsk 

       Träskvikvägen 217, 

       Kambvägen 60,

       Taklaxvägen 1125 1

2

SKÄRGÅRDEN RUNT HÖRNET

BADSTRÄNDER

17. Molpe badstrand, Sjövägen 271

18. Harrström badstrand, Salterivägen 40

VANDRINGSLEDER

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

20. Waterloo-leden, Strandvägen 3681. Längd ca 7,3 km.

21.  Gruvleden, Gruvvägen 21. Längd ca 2 km.

22. Gruvstigen, förbinder Gruvleden och Waterloo-leden. Längd ca 600 m.

23. Hamnträskets vandringsled, båttransport krävs. Längd 2 km.

24. Hinjärvleden i Taklax, Kambvägen 60. Längd 3,6 km.
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SOMMAREN 2022 
ÄR LEKFULL OCH AKTIV

AKTIVITETER
Escape Room - Gruvkontoret

  www.gruvkontoret.fi

Korsnäs Gruvcenter

  www.korsnasgruvcenter.fi

Polkuped Kajak

  www.polkupedkajak.fi

Sebbas Kvarken Charter

  www.sebbas.fi

West Coast Rib Charter

  www.westcoastribcharter.fi

Westcoast Sportfishing 

  www.westcoastsportfishing.fi

NYHETER

IDROTTSMÖJLIGHETER

Hinjärvträsk (Kambvägen 60): Trampbåt och vandringsled

 

Korsnäs Gruvcenter (Gruvvägen 34): Linbana och utespel

 

Waterloo-området (Strandvägen 3681): Boulebana, DiscGolf och intervalltrappa

Basketplaner

  Korsnäs rinken, Idrottsvägen 10 

  Molpe rinken, Sjövägen 73

Beachevolley

  Korsnäs Arena, Idrottsvägen 10 

  Molpe badstrand, Sjövägen 271

Tennisplaner

  Harrström rinken, Gamla Strandvägen 152 

  Korsnäs rinken, Idrottsvägen 10

  Molpe rinken, Sjövägen 73

  Taklax rinken, Taklaxvägen 620

Friidrotts- och gräsplaner 

  Korsnäs Arena, Idrottsvägen 10 

  Molpe idrottsområde, Sjövägen 73

Utegym

  Skepp och Skoj-parken, Gamla Strandvägen  152

  Molpe rinken, Sjövägen 73

Gym & utegym

  Protein & Biceps, Strandvägen 4327

Gör en utflykt med egen båt

Ta turbåten kl. 11 från Molpe. 
Bokningar och mer info: vello.fi/molpe 

Paddla till Molpehällorna. 
Bokningar och mer info: @polkupedkajak 

Besök Molpehällorna i sommar!
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SOMMAREN 2022 GER MERSMAK

Korsnäs Apotek, Silverbergsvägen 20

Mediciner, naturprodukter, djurmediciner m.m.

Korsnäs Blomster- o�h Begravningst�änst, Kyrkobyvägen 59

Blommor, presenter, Matkahuolto- och postombud, m.m.

Loppis, Gruvvägen 30, öppet 28.�-�.8 ti-lö kl. 11-14

Kläder, porslin, tavlor, m.m.

Mr. Motors Korsnäs, Strandvägen 42�0

B@tar, utombordare, gräsklippare, släpvagnar, service, m.m.

OstroCenter, Strandvägen 4131

Farm-, fritids-, bygg- och lantbruksprodukter

Polkuped, Stenlundsvägen 97

Öppet enligt överenskommelse, 050-328 2819

Cyklar, balanscyklar, cykelhjälmar, simredskap m.m.

Sale Korsnäs, �ndustrivägen 3

Livsmedelsbutik, Postis paketautomat

VI HANDLAR LOKALT

VI ÄTER GOTT
Bistro Korsnäs, Strandvägen 4327, Facebook: Bistro Korsnäs

Café Gruvtrollet, Gruvvägen 32, www.cafegruvtrollet.fi

Restaurang Strand-Mölle, Sjövägen 271, www.strand-molle.fi

Smuggler's Nest Café , Bar, Molpehällorna, www.westcoastribcharter.com

Strand-Grillen, Sjövägen 271, öppet alla dagar 27.5-15.8 kl. 12-20, @strandgrillen.molpe

Fredrik Sandholm, Bjurbäckvägen 375

Försäljning av potatis. !ing p@ förhand: 050 409 8842.

Teboden, Sjövägen 185

Försäljning av kvalitetsteer, ekologisk honung och stickade produkter.

Tomatbutiken, Kyrkobyvägen 59

Öppet torsdagar och fredagar. �lika tomatsorter, gurka, paprika.

Potatis och jordgubbar enligt säsong.

Tomatkiosk, Bovägen 20

Gurkor och olika tomtatsorter.

VI BESÖKER GÅRDSBUTIKER

OTTO-automat, Strandvägen 4323
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VI  STANNAR L ITE  LÄNGRE

Annexet i Bjurbäck, Stormossvägen 1

Bokning: 050 469 9001 (Alf)

Bed & breakfast i Bjurbäck byagård, Stormossvägen 59 

Bokning: 050 591 0052 (Johan)

Harrström UF, vindsvåning, Gamla Strandvägen 152

Bokning: Airbnb - Harrström - "Vindsvåning bredvid lekpark" 

eller 040 71 85 853 (Sofia)

Huset Alvina, Edsviksjövägen 67

Bokning: Booking.com - "Huset Alvina"

Marthagården, Molpe Marthaförening, Sjövägen 29

Bokning: molpemartha@gmail.com eller 040 964 2916 (Emma)

Sickans stugor, Pålnäsvägen 162

Bokning: sickan.smedlund@gmail.com eller 044 373 4270 (Sickan)

Stuga i Molpe, Flatgrundsvägen 60

Bokning: Airbnb - Molpe - "Fiskarens hus"

Stuga i Molpe, Flatgrundsvägen 12

Bokning: Airbnb - Molpe - "Lillstugan"

Stuga i Taklax, Bjurbäckvägen 384

   Bokning: Airbnb - Taklax - "Rolands hus"

VI NJUTER AV CAMPINGLIVET
Molpe Caravan, Sjövägen 298

Bokning: www.molpe.fi/turism/molpecaravan

Trädtält och glamping, Molpehällor (båttransport krävs)

Bokning: www.westcoastribcharter.com/

ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER

I Korsnäs-appen hittar du evenemang, aktivitetskarta och mycket mer. 

Appen kan laddas ner från Google Play och App Store. 

LADDA NER KORSNÄS-APPEN FÖR MER INFORMATION
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K l .  1 1  K o m m u n e n s  v ä l k o m s t h ä l s n i n g
M u s i k  m e d  R e t r o c k s

 
K l .  1 1  D o c k t e a t e r n  " M Y  N A M E  I S  C H A R L I E "  

i  K o r s n ä s  P r ä s t g å r d s m u s e u m
 

K l .  1 1 . 3 0 - 1 2  D e m o n s t r a t i o n  a v  t r e h a n d s s t i c k n i n g ,  
 K o r s n ä s  H e m b y g d s m u s e u m

 
K l .  1 2  F e s t t a l  a v  S ö r e n  L i l l k u n g

Å r e t s  k u l t u r b ä r a r e  u p p m ä r k s a m m a s
U t d e l n i n g  a v  h e d e r s t e c k e n  o c h  f ö r t j ä n s t t e c k e n

 
K l .  1 2 . 3 0 - 1 3  D e m o n s t r a t i o n  a v  t r e h a n d s s t i c k n i n g ,  

 K o r s n ä s  H e m b y g d s m u s e u m
    

K l .  1 3  D o c k t e a t e r n  " M Y  N A M E  I S  C H A R L I E "  
i  K o r s n ä s  P r ä s t g å r d s m u s e u m

 
K O N F E R E N C I E R :  R O G E R  L I N D H O L M

 
D E S S U T O M  K A N  D U :  

H a n d l a  l o k a l t  p å  m a r k n a d e n ,  b e u n d r a  s ö t a  d j u r ,  
s p e l a  l a n t d a g s b i n g o  o c h  m y c k e t  m e r .  

LANTDAGEN är tillbaka!
L Ö R D A G  1 3 . 8  K L .  1 1 - 1 4  

V I D  M U S E I O M R Å D E T  I  K O R S N Ä S

VI SES PÅ LANTDAGEN!

K o m  i h å g  at t  besöka muminutstäl ln ingen  " F r å n  A  t i l l  Ö  m e d  M u m i n " ,  
i  b i b l i o t e k e t  (S i lverbergsvägen 9) .  Öppet  13 .8  k l .  1 1- 14 .

K O M B I N E R A  M E D :
Hemmamatch på Korsnäs Arena k l .  14

 
B e s ö k  K o r s n ä s  i g e n  s ö n d a g e n  d e n  1 4  a u g u s t i

- VKR CUP-f inal  på r idbanan k l .  1 1
-  RT  regiontävl ing på Korsnäs Arena k l .  13

-  K o r s n ä s  F F / I F  F y r e n  sä l jer  laxsoppa på museiområdet .
-  Besök B i s t r o  K o r s n ä s  (St randvägen 4327) .
-  F l e r  r e s t a u r a n g e r  o c h  c a f é e r  h i t tar  du i  K o r s n ä s - a p p e n .

Sugen på lunch?

Arr .  Korsnäs kommun i  samarbete med föreningar
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KORSNÄSKORSNÄS
På gång iPå gång i HARRSTRÖM  UNGDOMS -  OCH  HEMBYGDS FÖREN I NG

ORDNAR

A r a b i a ,

A r a b i a ,

 

 

l i n n e du k a r ,

l i n n e du k a r ,

 

 

R i i h im ä e n  l a s i …

R i i h im ä e n  l a s i …Auktion 
& Loppis 

Boka  grat is  loppisplats ,  

eget  bord  med:

harrst romuf@gmai l .com  

Kl.  12.00  loppis  samt  försäl jning  av  laxsoppa  

så  länge  soppan  räcker

Kl .  14.00  auktion  (möjl ighet  att  bekanta  sig  med

föremålen  från  kl .  12.00)

MED  F ISKSOPPA

6 augusti 2022 

i Skepp & Skoj-parken i Harrström 

Kom  och  umgås  i  parken!

Passa  samtidigt  på  att  gå

längs  delar  av  St  Olavsleden  

i  vår  vackra  by!

Grillkväll
Korsnäs Företagare r.f. håller en grillkväll för 

medlemmarna vid Harrström Uf  båthus.
Även andra företagare är hjärtligt välkomna med, en liten 
avgift för maten uppbärs av dem. Boka redan nu in onsdag 

3.8. från kl. 18.00 och kom med på en trevlig kväll.

Korsnäs Företagare r.f. har fått möjligheten att ge syn-
punkter på kommunen strategi och detta diskuteras som 

bäst i vår styrelse. Har du som är medlem något du vill 
påpeka så kontakta gärna  någon av oss i styrelsen.

Följ gärna vår facebook sida ”Korsnäs Företagare” så får du 
aktuell information om oss och vad som händer.

Göran Östberg, ordförande, tel 0500366097

 

 
 
 

                                                        KKOORRSSNNÄÄSS  HHEEMMBBYYGGDDSSMMUUSSEEUUMM    
 
                            hålls öppet under tiden 7.6-14.8 2022  
  
                 tisdag-söndag klockan 13-17 med guide på plats. 
 
                       Övriga tider enligt överenskommelse 
 
 8.7 Öppet Hus-dag för hela familjen klockan 10-17, fritt inträde.   
       Kaffe- och munkförsäljning.  
       Trehandsstickning demonstreras kl.11 och klockan 13. 
 
13.8 Lantdagen öppet klockan 11-17.  
        Trehandsstickning kl. 11.30 och 12.30. 
        Kaffe- och munkförsäljning. 
 
10.9 Skördemarknad på gårdstunet klockan 10-14. 
        Marknadsplatser bokas: christina.mannfolk@netikka.fi eller  
        050 3519488. 
 
 
                                FÖLJ OSS PÅ HEMSIDAN KORSNAS.HEMBYGD.FI ELLER FACEBOOK 
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BOKA IN SOMMARENS BARNAKTIVITET VID  KORSNÄS GRUVCENTER:
GRUVTROLLETS MYSTERIUM

 

Tisdag 12.7 kl. 18
Torsdag 21.7 kl. 18

 
I vår har fyra ungdomar planerat en aktivitet för barn vid Korsnäs Gruvcenter! 

 
I Gruvtrollets mysterium kommer barnen få lösa 

olika uppdrag och gåtor. Om barnen lyckas lösa mysteriet väntar en skatt. 
Barnen kommer bl.a. att få använda metalldetektorer. 

Häng med och lös mysteriet med oss! 
 

Meddela gärna om deltagande senast 2 dagar innan aktivitetsdagen (meddela namn och ålder på barnet):
Alma 045-6013176

 
Följ oss gärna på Instagram för mer information om aktiviteten, prisuppgifter m.m.

@korsnasminecenter
 

KORSNÄS 
MINE CENTER

 

GRATIS INTRÄDE

28.6.2022
KL.  19-21
KORSNÄS GRUVCENTER
(GRUVVÄGEN 32)

GRUVJAZZ 
I SOMMARKVÄLLEN

NU BLIR DET

Arr:  Korsnäs kommun 
i  samarbete med föreningar

TILLSAMMANS MED 

CHARLOTTA KERBS & ANDERS GRÖNROOS 
MED MUSIKER

KOM OCH LYSSNA TILL 
"JAZZ,  VISOR OCH LITE BLUES"

Under kvällen håller 
Café Gruvtrollet öppet och

by Vasco säljer street food och tapas

Inbjudan till Österbottnisk sommarsamling 14.8.2022 

 
Foto: Kilens Hembygdsgård 

          Hjärtligt Välkomna till Kristinestad 
alla hörselvänner! 
 
Festplatsen finns i Sideby, Kilens Hembygdsgård, Salteriet 
Kilvägen 90, 64490 Sideby. 

Dagen inleds med lunchbuffé kl. 12 
Festprogram: 
Sång- och musikinslag, Camilla Nordlund och Kalle Teir 
Kristinestads hälsning, stadsstyrelseordf. Parick Ragnäs 
Festtal, hörselförbundets viceordf. Anita Ismark 
Anförande om ljud som berör hörsel, Kalle Teir 
Kaffe och fri samvaro  
 
Vi önskar Er förenings anmälan med antal deltagare senast 30.7.2022. 
Anmälningarna tas emot av hörselföreningens ordförande Hans-Erik 
Lindqvist, hanserikjohan.lindqvist@gmail.com eller tel. 050 581 1760. 
Vänligen meddela om eventuella matallergier. 
Deltagaravgiften 30 € / person tas emot föreningsvis vid ankomsten eller 
genom inbetalning till Sydösterbottens hörselförenings konto. 
 
Vis ses!  Sydösterbottens hörselförening rf 
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SOMMARTEATERSOMMARTEATER

Kaplan Gabriel Kalm Kaplan Gabriel Kalm 
och sonen Pehr och sonen Pehr 

Manus och regi: Lasse HjeltManus och regi: Lasse Hjelt
Spelplats: Museiområdet vid Korsnäs Spelplats: Museiområdet vid Korsnäs 
Prästgårdsmuseum, Kyrkobyvägen 32, KorsnäsPrästgårdsmuseum, Kyrkobyvägen 32, Korsnäs
Föreställningar:   5.8 kl 18Föreställningar:   5.8 kl 18
       6.8 kl 18       6.8 kl 18
       7.8 kl 18       7.8 kl 18

En berättelse om en dramatisk tid i Finlands historia. Gabriel Kalm var En berättelse om en dramatisk tid i Finlands historia. Gabriel Kalm var 
kaplan i Korsnäs kapellförsamling 1694-1714. Gabriel och hans hustru kaplan i Korsnäs kapellförsamling 1694-1714. Gabriel och hans hustru 
bekostade med egna medel målandet av 1600-tals kyrkans predikstol.  bekostade med egna medel målandet av 1600-tals kyrkans predikstol.  
Den illustrerades med bilder av bibliska personer och finns bevarad i Den illustrerades med bilder av bibliska personer och finns bevarad i 
Korsnäs församlings ägo. Sonen Pehr Kalm är mera känd som botaniker, Korsnäs församlings ägo. Sonen Pehr Kalm är mera känd som botaniker, 
professor, rektor och lärjunge till Carl von Linné.professor, rektor och lärjunge till Carl von Linné.

Programblad inklusive kaffe och bulle:Programblad inklusive kaffe och bulle:
25 euro/vuxen 25 euro/vuxen 
Barn under 10 år gratisBarn under 10 år gratis
Bokningar: Anita Ismark tel 050-5181949, e-post anita.ismark@gmail.comBokningar: Anita Ismark tel 050-5181949, e-post anita.ismark@gmail.com

Arr: Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs rfArr: Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs rf

IF FYREN 

INFORMERAR
SKIDSKYTTE
Skidskytteträningar för juniorer 
börjar tisdag 21.06 kl 18.00 vid 
Waterloo.
Träningarna fortsätter varje 
tisdag under sommaren samma 
tid.
Både skytteträning och löpning.

Krismöte i Korsnäs Uf & Bf 
Korsnäs Ungdoms- och Byaförening ordnade årsmöte 25.5.2022. Inbjudan till mötet hade 
publicerats på föreningens Facebook sida, men inga utomstående personer kom till mötet. 
Avgående styrelsen har nu beslutat att kalla invånarna till ett krismöte 29.6.2022 kl. 19.00 på 
Korsnäsgården.

Ifall ingen ny styrelse utses på krismötet, upplöses föreningen och verksamheten.

Föreningens styrelse har bara minskat i antal sedan nya Korsnäsgården stod klar 2012. Före- 
ningen har även en undersektion för motorintresserade som var grymt aktiv tidigare med bl.a. 
evenemang som Streetrace och Isdag men p.g.a. bristande intresse har även denna verksam-
het lagts på is.

Föreningens ekonomi är i skick. Avgående styrelse är villiga att handleda nya styrelsemedlem-
mar tills de är varma i kläderna!

NU krävs nya idéer och krafter av både gamla och unga för att verksamheten skall fortsätta!

Soliga sommarhälsningar
avgående styrelsen
genom Anneli Pellfolk
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Hjärtstartare vid 
idrottskansliet

Idrottskansliet i Korsnäs tackar 
för hjärtstartaren som donerats av 
Korsnäs sjukvårdsfond. Den finns 
nu i servicehuset vid Korsnäs 
Arena. Kansliutrymmet  är öppet 
vid alla evenemang.
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Info från Korsnäs 4HInfo från Korsnäs 4H

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

Stressad inför midsommar?  Stressad inför midsommar?  
Lugn, 4H sköter bakandet åt Dig!Lugn, 4H sköter bakandet åt Dig!

Vi tar emot beställningar på bakverk till midsommar, 
som kan hämtas från 4H:s kontor (OBS! NY ADRESS! 
Norrbyvägen 2B, gamla apoteket) torsdagen den 23.6 
mellan kl. 15-17. Passar inte tiden eller vill du ha hemle-
verans, meddela i så fall vid beställning. Kom även ihåg 
att meddela eventuella allergier. Detta erbjuder vi:

Paj med kallrökt lax och sparris    15 € 
Paj med skinka 15 € 
Paj med rabarber och jordgubbar 12 € 
Jordgubbscheesecake 15 € 
Citroncheesecake 15 € 
Mockarutor med strössel   2 € 
Blåbärs-hallonmuffins (stora)                  2 €      

Beställningarna görs senast 20.6. helst på e-post: petra.
sundholm@fs4h.fi eller telefon: 045 876 48 38. Begrän-
sat antal, först till kvarn gäller!

Bäst i TestBäst i Test
4H återskapar tv-programmet Bäst i Test torsdagen den 
30.6 kl. 13.00-15.30. Häng med och lös kluriga och roliga 
uppgifter och gåtor! Bäst i Test riktar sig till dig i åk 3-6 
och deltagaravgiften är 10€. Anmäl senast 27.6 till petra.
sundholm@fs4h.fi eller 045 876 48 38. Bäst i Test ordnas 
på museiområdet, dvs. mittemot 4H:s utrymmen.

Bilstädardag lördagen den 2.7Bilstädardag lördagen den 2.7
Vill du ha bilen städad invändigt inför semestern? 4H ord-
nar en ”bilstädardag” lördagen den 2.7 från kl. 10.00 och 
framåt. Vi dammtorkar och dammsuger din bil, putsar 
fönster mm. Glöm bekymren med stressen att få bilen stä-
dad invändigt – vänd Dig till oss! Vi håller på så länge det 
behövs, boka en tid som passar Dig på petra.sundholm@
fs4h.fi (helst via e-post) eller 045 876 48 38. Avgift:. 40€. 
Adress: Norrbyvägen 2B.

Närmatsdagen 10.9Närmatsdagen 10.9
Vi upprepar fjolårets succé och ordnar PopUp-restaurang 
i år igen på den landsomfattande närmatsdagen kl. 11.00-
13.00! Menyn presenteras senare, håll utkik!

Hållbarhetsveckan 26.9-2.10Hållbarhetsveckan 26.9-2.10
Korsnäs 4H medverkar på Hållbarhetsveckan med två kok-
kurser inom temat hållbarhet. Den första kvällen fokuse-
rar vi på matsvinn och den andra kvällen på skördetema. 
Kokkurserna riktar sig till Dig i åk 3-6 och avgiften är 10€, 
vilket inkluderar en hel måltid. 27.9 har vi matsvinn som 
tema och den 29.9 har vi skördetema. Anmäl intresse och 
eventuella allergier på e-post (helst) till petra.sundholm@
fs4h.fi eller 045 876 48 38. Kurstillfällena ordnas i vår nya 
lokal, adress: Norrbyvägen 2B. 

Skärgårdens berättarkvällarSkärgårdens berättarkvällar

Framtiden, landhöjningen och
Höga Kusten - Tulevaisuus,
maankohoaminen ja
Korkearannikko

Skärgårdens berättarkvällar
Saariston tarinaillat

1.8.

Upplev Kvarkens historier med oss! 7 berättarkvällar runt omkring i Kvarkens
skärgård, måndag kvällar från augusti till september. En plats och ett tema,

varje måndag kväll. Välkommen med för att lyssna till, berätta och dela
historier! Berättarkvällarna är tvåspråkiga och de ledande berättarna återger

historier på svenska eller finska. Kaffeservering!
 

Koe Merenkurkun saariston tarinat kanssamme! Tarinoita kerrotaan
yhteensä 7 maanantai-iltana ympäri saariston elo- ja syyskuussa. Jokaisella
tarinaillalla on oma paikka ja teema. Tervetuloa kuulemaan, kertomaan ja

jakamaan tarinoita! Tarinaillat ovat kaksikielisiä, ja iltojen johdantotarinoita
kerrotaan suomeksi tai ruotsiksi. Kahvitarjoilu!

Kl./Klo 18-20Tema/Teema Plats/Paikka

En skärgård med gömställen
Piilopaikkojen saaristo

8.8.

15.8.

22.8.

29.8.

5.9.

12.9.

Färdvägar - Kulkeminen
saaristossa

Sjöfart - Merenkulku

Yliluonnollinen - 
Det övernaturliga

Livet i yttre skärgården
Elämää ulkosaaristossa

Haverier - Haaksirikot ja
haverit

Havsbastu/merisauna
Stormlyktan, Molpe

UF/NS Havsbandet, 
Södra Vallgrund

Kvarkens båtmuseum, Malax
Merenkurkun venemuseo, Maalahti

Ravintola/Restaurant Salteriet,
Björköby

Bergö Café & Hantverk, Bergö

UF/NS Kusten,
Maxmo/Maksamaa

Restaurant/Ravintola Berny's,
Replot/Raippaluoto

Suomenkielisiä
kertojia

Suomenkielisiä
kertojia

Upplev Kvarkens historier med oss! 
7 berättarkvällar runt omkring i 

Kvarkens skärgård, måndag kvällar 
från augusti till september. En plats 
och ett tema, varje måndag kväll. 

Välkommen med för att lyssna till, 
berätta och dela historier! Berät-
tarkvällarna är tvåspråkiga och de 
ledande berättarna återger histori-

er på svenska eller finska. 

Kaffeservering!

P
å
 g

å
n

g
 i K

o
r
s
n

ä
s



30

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

Bibliotekets sommaröppettider
juni-juli-augusti

måndag, fredag 12-19 oförändrat
tisdag, onsdag, torsdag 12-15
Bokbussen kör i midsommarveckan, därefter 
sommaruppehåll

Människan och landhöjningen
En världsarvsutställning av Liselott Nyström 
Forsén visas i juni-juli. 
Öppning måndag 20.6 kl 18. Ann-Sofi Backgren 
berättar om utställningen och om betydelsen av 
människors berättelser och om betydelsen av det 
lokala och vikten av att hålla de lokala historierna 
vid liv. Välkommen!

Från A till Ö med Mumin 
Vandringsutställning från Moomin characters 
visas i augusti-september. 
Öppning på Lantdagen 13.8. kl 11-14 I samband 
med utställningen kommer författarbesök av 
Annika Sandelin, föreläsningar och filmvisningar.

P
å
 g

å
n

g
 i
 K

o
r
s
n

ä
s
 -

 B
ib

l
io

t
e
k
e
t
, 

K
u

lt
u

r
 o

c
h

 F
r
it

id

Sommarens teaterutfärd med Korsnäsnejdens 
pensionärsförening och Bibliotek & kultur går 
till Tottesunds herrgård i Maxmo söndagen den 
3 juli.  Vi ser pjäsen Arvingen till Tottesund som 
bygger på Anni Swans roman med samma namn. 
Paus med servering ingår i biljettpriset.  
Före pjäsen guidad tur i herrgården. 
Tidtabell

• Start i Harrström ca kl 15
• Längs Kyrkobyvägen till biblioteket
• Vidare norrut längs Strandvägen
• Ankomst och guidning på Tottesund kl 16.30
• Teater Arvingen till Tottesund kl 18-21, till-

baka i Korsnäs ca kl 22.30
Pris 40 euro inkluderar guidning, teaterpjäsen 
inklusive serveringen och bussresan.
Bindande anmälan till biblioteket tel 06 3479140, 
må, fre 12-19, ti-to 12-15 senast 30.6 kl 15.00

Idrottsskola
Årets idrottsskola hölls på Korsnäs Arena och 

Molpe idrottsområde 6-10.6. 60 barn deltog.
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Bibliotekens sommarläskampanj  
på många språk

Läsgänget : jakten på den gyllene boken
Lukujengi : kultaisen kirjan metsästys

Lär känna Läsgänget och titta på boktips på  
lukujengi.fi/sv

VAD SKA MAN LÄSA?
• För dig som är 10 år eller äldre
• Tipsa om en bra bok. Den som ger ett boktips 

får hämta ett pris från biblioteket
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 Morgonen den 25 maj nåddes biblioteket av budet att 
bokbusschaufför Mikael Lövdahl oväntat avlidit i hem-
met på Snickarbacken föregående kväll. 

Mikael var utbildad klasslärare, men kom i huvudsak 
att arbeta med annat. Han hade redan nått pensionsål-
dern när han åtog sig uppdraget att på deltid köra kom-
munens bokbuss och sköta biblioteksservicen i densam-
ma. Han satte en ära i att bokbussen var i toppskick och 
månade även om kundkretsen på bästa sätt.

Mikael var in i det sista aktiv och mångsidigt intres-
serad av allt som hände i samhället. Han var en idérik 
person som ständigt såg möjligheter till nya projekt och 
förbättringar i omgivningen. 

Som om Mikael hade aningar om det förestående, 
var det han själv som ordnade med sin efterträdare och 
hade precis blivit klar med inskolningen av denne.

Vi arbetskollegor minns Mikael med tacksamhet och 
värme. En i laget är borta.

 Mikael Lövdahl 1951-2022

Låna sportredskap!
Kom ihåg bibliotekets sportredskap, som du kan 
låna. Det finns redskap för sommarens olika ute-
aktiviteter!
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GUDSTJÄNSTER OCH HÖGMÄSSOR
Sö 19.6, kl 11.00; Gammaldagsgudstjänst vid Prästgårdsmu-
seet med Guy Kronqvist, Kjell Lolax. Vid dåligt väder hålls 
gudstjänsten i kyrkan. Med fokus på Sigurd och Mary Örn-
bergs tid i Korsnäs. Prästgårdsmuséet firar 40 års jubileum 
denna dag.
Lö. 25.6. kl. 11.00. Midsommardagens högmässa i kyrkan, 
Janne Heikkilä, Kjell Lolax 
Sö. 26.6. kl. 11.00. Gudstjänst i Taklax bönehus, Janne Heik-
kilä, Kjell Lolax 
Sö. 3.7. kl. 18.00. Kvällsmässa i kyrkan, Frank Isaksson, Heidi 
Blomqvist 
Sö. 10.7. kl. 18.00. Kvällsgudstjänst i kyrkan, Rune Fant, 
Heidi Blomqvist 
Sö. 17.7. kl. 18.00. Kvällsmässa i kyrkan, Frank Isaksson, Kjell 
Lolax 
Sö. 24.7. kl. 18.00. Kvällsgudstjänst i kyrkan, Frank Isaksson, 
Deseré Granholm
Sö. 31.7. kl. 18.00. Kvällsgudstjänst i kyrkan, Frank Isaksson, 
Heidi Blomqvist 
Sö. 7.8. kl. 11.00. Högmässa i kyrkan, Bernt Berg, Heidi 
Blomqvist 
Sö. 14.8. kl. 11.00. Gudstjänst i kyrkan, Janne Heikkilä, 
Deseré Granholm 
Sö. 21.8. kl. 11.00. Högmässa i kyrkan, Janne Heikkilä, 
Deseré Granholm, Hanna Hofman. Fest för de för 50 år, 51 
år och 52 år sedan konfirmerade. Se skild annons för mera 
info.
Sö. 28.8. kl. 11.00. Gudstjänst i kyrkan, Janne Heikkilä, Kjell 
Lolax

SOMMARSÅNG I TAKLAX BÖNEHUS
ONSDAG 17.8 kl. 18.00
Projektkören, dragspelsmusik med Åke Björkqvist och Rai-
ner Lindström, allsång, kaffeservering, lotteri. Varmt väl-
komna till en kväll full av gemenskap och musik!

BARNLÄGER PÅ STRANDHYDDAN
Den 9-11.8 ordnas barnläger på Strandhyddan i Molpe. För 
de som skall börja på åk 1-6. Drop in mellan 8-9, program 
fram mellan 9-15 och vid behov kan personal finnas på plats 
till kl.16.30. Lekar, pyssel, bibeldrama, skattjakt med mera. 
Vi börjar och avslutar dagen med en kort andakt. Pris: 30€, 
inklusive lunch och mellanmål. Anmälan till Annika Lumme 
per e-post, annika.lumme@evl.fi. Meddela allergier och 
fototillstånd vid anmälan, senast 5.8. 

UTFÄRD FÖR DAGLEDIGA TILL ALSKAT 
Onsdagen den 31.8 deltar Korsnäs församling tillsammans 
med Malax kyrkliga samfällighet och Solf församling i pen-
sionärsutfärden till Alskat lägergård. Gemenskap, andakt, 
promenad i fin havsmiljö och önskesång. Anmälan per mail 
till hanna.hofman@evl.fi. Deltagandet bekräftas från och 
med 8.8. Se Kyrkpressen för mera info. 

Med önskan om en skön och välsignad sommar! 
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FÖRSAMLINGSNYTT
TACK TILL ALLA SOM GER AV SIN TID PÅ OLIKA SÄTT! NI ÄR ALLA GULD VÄRDA. INGEN NÄMND OCH INGEN 
GLÖMD!  EN BUKETT RÖDA ROSOR GÅR TILL KORSNÄS ÄLGJAKTLAG SOM FRIKOSTIGT DELADE MED SIG AV 
KÖTTET TILL FÖRMÅN FÖR SOPPDAGEN 15.5.

BALTIKUMVÄNNERNA/
LOPPIS HAR SOMMARÖPPET

28.6-6.8, tisdag-lördag kl.11-14.00.  
Vi tar emot hela, rena kläder, gamla glasögon och husgeråd. 

Dock inga möbler, böcker eller filmer. 
Tack till alla frivilliga insatser som gör sommaröppet möjligt!
Observera att gruvområdet är en händelserik plats i sommar!

50 ÅRS KONFIRMANDTRÄFF!

Fest för er som blev konfirmerade år 1970, 1971 & 1972
Högmässa i kyrkan 21.8, fest efteråt i församlingshemmet. Anmäl dig
per e-post till: hanna.hofman@evl.fi senast 12.8.                                                                     
(Bekräftas när jag är tillbaka på jobb, 8.8.22)
Meddela även eventuella allergier. Sprid gärna budet vidare,
inga personliga inbjudningar skickas. 

VÄLKOMNA!

KANSLIETS BEMANNING I SOMMAR
Pastorskansliet är stängt under tiden 4–15.7.
Fr.o.m. 18–29.7 är kansliet enbart öppet tors-
dagar mellan kl. 9–12.

SOMMARSAMLINGAR PÅ STRANDHYDDAN 2022

15.6
Lena Streng, Isak Lindholm, Guy Kronqvist och Kjell Lolax
29.6
Peter & Astrid Åbacka och Annika Lumme
13.7
Familjen Tikum, Kjell Lolax samt Anne Bjurbäck och Kristian Norrback-Malax församling.
27.7
Frank Isaksson Malax församling
10.8
Lars Lövdahl, Systrarna Andtfolk och Deseré Granholm
24.8
Brita Jern, Gerby kvartetten, Anna Granås och Deseré Granholm 
7.9
Mats Korsbäck, Gun Korsbäck-Orre, Erik Sepänaho och Deseré Granholm

VARANNAN ONSDAG KLOCKAN 18.00

Arrangör: 
Korsnäs och 
Malax 
församlingar

Kollekt och kaffepeng till 
förmån för missionen. 
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40 - års jubileum den 19 juni kl 11 vid Prästgårdsmuseet40 - 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 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.och Jan-Erik Elfving. Vid regn i Korsnäs kyrka.

Kl 12-14  Lunch utomhus vid fint väder. Vid regn serveras lunchen i Korsnäs församlingshem. Kött- eller fisksoppa och  Kl 12-14  Lunch utomhus vid fint väder. Vid regn serveras lunchen i Korsnäs församlingshem. Kött- eller fisksoppa och  
rabarberkräm med grädde. Kaffe och kaka. 15 euro/person.rabarberkräm med grädde. Kaffe och kaka. 15 euro/person.

Kl 14-16  Jubileumsseminarium. Hälsningstal av föreningens ordförande. En kortfattad historik om museets olika skeden Kl 14-16  Jubileumsseminarium. Hälsningstal av föreningens ordförande. En kortfattad historik om museets olika skeden 
och planer för framtiden presenteras. Jubileumstal av professor Nils-Erik Villstrand, som inviger oss i tillkom-och planer för framtiden presenteras. Jubileumstal av professor Nils-Erik Villstrand, som inviger oss i tillkom-
sten av  S:t Olofsleden, en pilgrimsled som är under planering. Sång- och musikprogram av Karin Sandqvist och sten 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. Vid regn hålls jubileumsfesten i Jan-Erik Elfving. Medlemmar ur Närpes spelmansgille underhåller med folkmusik. Vid regn hålls jubileumsfesten i 
Korsnäs församlingshem.Korsnäs församlingshem.

Välkomna!Välkomna!

Arr: Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rfArr: Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf

KUNGÖRELSE OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN
I Korsnäs församling förrättas församlingsval enligt 23 
kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för 
den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 15 
medlemmar till kyrkofullmäktige.
Valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdraget är enligt 
KL 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som 
1. senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande 

medlem i församlingen 
2. är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 

20.11.2022 
3. är känd för sin kristna övertygelse  
4. inte är omyndig
5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera 
6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetsta-

gare i arbetsavtalsförhållande i församlingen 

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive 
bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till pas-
torskansliet som håller öppet to kl. 9 – 12 samt 15.9.2022 
klockan 9.00 - 16.00. Adressen till pastorskansliet är Kyrko-
byvägen 37, 66200 KORSNÄS
Stiftelseurkundsdokument med bilagor finns tillgängliga på 
pastorskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi
 
Korsnäs 23.5.2022
För valnämnden i Korsnäs församling 
Ordförande Bengt Holtlund

KUNGÖRELSE OM FÖRTECKNINGEN ÖVER 
RÖSTBERÄTTIGADE
I Korsnäs församling förrättas församlingsval 
20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i kyrkofullmäk-
tige.
Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påse-
ende under övervakning för församlingens medlemmar 
fredag. 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 
klockan 15–19 på pastorskansliet i Korsnäs församling, 
besöksadress, Kyrkobyvägen 37, 66200 KORSNÄS.
I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar 
som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 
registrerats som närvarande medlemmar i församlingen 
antecknats som röstberättigade. 
Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur 
förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning 
om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära 
omprövning. 
Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och 
senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till pastorskansliet i 
Korsnäs församling, Kyrkobyvägen 37, 66200 KORSNÄS
Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt 
möte 3.10.2022. 

Korsnäs 23.5.2022 
För valnämnden i Korsnäs församling 
Ordförande Bengt Holtlund

Kungörelser
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Fritidstomt med byggrätt säljes.  

För mer information vänligen ring: 

Torsten 050-4036473  

Tor 0500-268438

SOMMARTIDER SOMMARTIDER 
påpå

Korsnäs BlomsterKorsnäs Blomster
27.6 - 31.727.6 - 31.7

Må- Fr 9 - 17Må- Fr 9 - 17
Lö stängtLö stängt

Självbetjäningen Självbetjäningen 
alltid öppenalltid öppen

KORSNÄS BLOMSTER
Kyrkobyvägen 59

Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

En sommarhälsning från 
Buketten till alla som på ett 
eller annat sätt har kommit 

ihåg oss! 

KPO-Bonus
Vill ni hjälpa Korsnäs Fotbollsför-
ening ekonomiskt kan ni göra detta 
genom att bli supporter via KPO. 
Detta förutsätter att ni har ett S-Bo-
nuskort.

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!!

Naturinventeringar inför Korsnäs  
havsvindkraftprojekt inleds i terrängen

Forststyrelsen inleder naturinventeringar i terrängen 
vid Korsnäs havsvindkraftpark som en del av den kom-
mande miljökonsekvensbedömningen (MKB). Naturin-
venteringarna hjälper till att välja den lämpligaste el- 
överföringslinjen från kusten till stamnätet i inlandet.

El som produceras av Korsnäs havsvindkraftspark överförs först 15 km från havet 
till kusten. På stranden grävs havskabeln ner i marken och byts ut mot en luftbu-
ren elöverföringslinje efter att den inte längre syns i strandlandskapet. Det finns 
många alternativ för strand- och överföringslinjer och inventeringar görs i många 
områden. 

I terrängen rör sig två–tre biologer åt gången. De går igenom linjelika leder och 
samlar in fältinformation om såväl åkergrodornas, flygekorrarnas som växternas 
förekomstplatser. Biologer rör sig i terrängen till fots och kan vara tvungna att 
färdas med sina kartor även vid sidan av fastigheter eller gårdsplaner när de le-
tar objekt. Biologernas kartläggningsarbete innebär dock inte att en ellinje skulle 
komma att gå just genom samma område.

Åkergrodans bubblande kväkande en stilla vårkväll
- Vi går ut i terrängen till områden som på basis av kartor, växtlighet och even-

tuella tidigare observationer kan vara livsmiljöer för åkergrodan, berättar biolo-
gen Ella Kilpeläinen vid Afry Finland Oy som leder terrängkartläggningarna inom 
ramen för projektet.

- En stilla vårkväll kan man höra ett bubblande ljud vid en frodig tjärn, vid ut-
kanten av en myr eller i en skyddad havsvik. Vi rör oss alltså i terrängen även om 
kvällarna och lyssnar på ljuden i naturen, berättar hon.

Flygekorrarnas boplatser identifieras med hjälp av spillning
Flygekorrarnas eventuella boplatser utreds först utifrån flygbilder. Flygekorrarna 

trivs i granskogar med inslag av aspar som passar som födoträd.
- I terrängen går vi igenom objekt som eventuellt kan intressera flygekorrarna 

och kryper under träden för att leta efter spillning från dem. Ibland finns det mer 
spillning och då är det ofta fråga om ett födoträd eller så kan det finnas lämpliga 
bohål i trädet, berättar Ella Kilpeläinen.

På jakt efter värdefulla naturobjekt
- I mitten av juni börjar vi kartlägga växtligheten vid eventuella elöverförings-

linjer och gör naturtypsinventeringar som fortsätter hela sommaren. Först letar vi 
efter värdefulla objekt på kartan, såsom äldre skogar, bäckar och ställen där man 
kan korsa vattendrag. Vi kartlägger också vårdbiotoper som blir alltmer sällsynta, 
såsom gamla ängar som kanske fortfarande kan iståndsättas med skötselåtgärder.

- I terrängen och utifrån registeruppgifterna letar vi också efter hotade växter. 
Ett exempel på en sådan är nattviol, som trivs på skogsmarker och som är fredad. 
Hotade arter på myren är till exempel myggblomster och ängsnycklar. I gamla sko-
gar förekommer återigen tickor. 

Invånare får gärna anmäla observationer
Biologer som gör naturinventeringar tar gärna emot invånarnas observationer. 

Observationerna med noggranna kartuppgifter kan rapporteras till exempel per 
e-post till adressen: ella.kilpelainen@afry.com

Mer information om naturinventeringarna ges av:
Vindkraft projektutvecklingschef Ville Koskimäki, Forststyrelsen, ville.koskima-

ki@metsa.fi, 040 536 9582
Heidi Vest, projektexpert 
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Cafe Gruvtrollet  
vid Gruvan i Korsnäs

Cafe Gruvtrollet är öppet tisdag-lördag från 28.6.2022
Öppet dagligen tisdag-fredag 10-17 och lördagar 10-15

Övriga tider på beställning  
info@cafegruvtrollet.fi          tel.  0500366097

Vi erbjuder kaffe, hembakt, glass, mathantverksbutik, gru-
vinfo och filmer från Gruvan.
Brunch i 60-tals stil bokas i förväg.
Gruvjazz kvällen 28.6. har vi street 
food och tapastallrik i samarbete 
med köttexperten by Vasco från 
Saluhallen i Vasa.

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

99,- 

MSA 140 C-B 
• Lätt batterisåg 2,7kg 

• AK30 180Wh/36V 

• Användningstid upp till 
40min (AK30) 

• Svärd 30 cm 

359,- 

379,- 
Mångsidigt urval för 

trädgårdsarbetet 

FSA 45 
• Integrerat batteri 

• PolyCut knivar 
eller trimmertråd 

• Användningstid 
upp till 20min 

• Li-Ion 18V/36Wh 

RE 130 PLUS 
• 9m slang 

• 135 bar  

www.tahtipyora.fi 

Vi förmedlar även cyklar 

FLYSON flugband 550m 

ThermaCELL myggjagare 
För myggfria 
sommarkvällar 

FlyCage2  
Flugfälla 
effektiv 
giftfri 

RE 80 
• 5m slang 

• 90 bar  

139,- 
HSA 56 

• Lätt batteridriven häcksax 

• Användningstid upp till 
50min (AK10) 

• Skärlängd 45cm 249,- Det mesta för sommarens 
byggprojekt från oss, t.ex: 

Impregnerat virke 

Sågat virke 
22x100 samt 47x100 

Tikkurilas populära 
målfärger och träoljor 
+ nyansering 

En sommarhälsning från 
Buketten till alla som på ett 
eller annat sätt har kommit 

ihåg oss! 
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KORSNÄSINUutisetUutiset

Täällä Korsnäsissa kesäaktiiviteettimme kehittyvät  ja otta-
vat taas askeleen eteenpäin ja huomaa, että kätkössä on ollut 
luovuutta, joka on odottanut vain puhjetakseen kukkaan ko-
ronan jälkeen.  Andelslaget Solrutten neuvotteli sopimuksen 
Metsähallituksen kanssa Moikipään saarilla (Molpehällorna) 
sijaitsevasta asemasta,  ja nyt tänä kesänä meillä on veneretkiä 
Moikipään saarille ja uusi kahvila asemarakennuksessa.

Kaivoskahvila jatkaa toimintaansa kaivosalueella tänä kesänä 
samoin kuin Escape room kaivoskonttorilla. Vaellusreitit on 
merkitty maastoon ja Korsnäsissa edellytykset päästä luontoon 
ovat kerta kaikkiaan erinomaiset. Taklaxissa vihittiin uusi va-
ellusreitti, joka alkaa Kambilta ja jatkaa etelään päin Hinjärven 
rantaa pitkin. Polkuvene on pantu vesille kesäksi ja nyt voi siis 
sekä polkea polkuvenettä Hinjärvellä että myös liikkua vähän 
ympäriinsä pitkin vaellusreitin rantaa ja metsää.

Kunnan puolesta voimme lopultakin tarjota kulttuuria ja ta-
paamisia. Kutsumme “Kaivosjazzille” kaivosalueelle juhannuk-
sen jälkeisellä viikolla. Odotan todella näkeväni ja kuulevani, 
miltä musiikki kuulostaa alueen luonnossa, ulkoilmakonsertis-
ta voi tulla tulevaisuuden hitti toimintansa lopettaneella kaivo-
salueella!

Samalla viikolla, siis juhannuksen jälkeisellä viikolla, kirjasto-
bussi ajaa kiertueen kunnassa. Kiertue on osa demokratiahan-
ketta, ja kylille kirjastoauton mukana tulee joitakin kunnan 
virkamiehiä ja poliitikkoja ja ehkä mukana on joku vähän mu-
sikaalisesti lahjakkaampi henkilö. Kylissä saadaan itse vapaasti 
päättää, mistä puhutaan. Missä ikinä pysähdymmekin, niin siel-
lä voi vapaasti kysellä! Kiertueella on mukanamme myös Heidi 
Vest, joka työskentelee Metsähallituksen Korsnäsin konttorissa. 
Toivon, että nähdään!

Tähän Korsnäsin Uutisten numeroon sisältyy tavan mukaan 
liite kaikista kesätapahtumista. Pankaa liite mielellään talteen, 
jotta voitte osallistua tapahtumiin, jotka teille sopii. Ladatkaa 
myös Korsnäsin appi puhelimeenne, sieltä löydätte paljon ajan-
kohtaista asiaa.

Valtuuston kokouksessa 30.5.2022 saimme käsitellä sekä kun-
nan vuoden 2021 tilinpäätöksen että vuoden 2022 ensimmäisen 
neljänneksen raportin ja vuoden 2023 talousarviotyön talous-

arvioraamit. Runsaasti taloutta siis. Ajatuksissa on, että kunnan 
vuoden 2023 talousarvio voisi valmistua normaalia aikaisem-
min, koska vuoden 2023 talousarviossa ei oteta huomioon so-
siaali- ja terveydenhuoltokuluja paitsi että saamme vuokratulo-
ja hyvinvointialueelta kiinteistöistämme. Juuri nyt, kun vuoden 
2022 ensimmäinen puolisko on selvillä, niin kunnan kulut 
näyttävät noudattavan laadittua talousarviota, ja tulot ovat vä-
hän odotettua paremmat, mutta koska syksy vielä voi tarjota 
monta yllätystä, niin ei mennä asioiden edelle, vaan seuraamme 
tilannetta jatkuvasti.

Urheilulla on myös osansa kesästä ja nyt, kun Suomi on voit-
tanut jääkiekon MM-kisassa kultaa, on ehkä aika  jalkapallol-
le tai yleisurheilulle! Korsnäs FF sai kauteen hyvän alun, joten 
pidämme peukkuja, jotta hyvä menestys tarttuu seuran kaikkiin 
jalkapallojoukkueisiin. Liikunta tekee meille hyvää riippumatta 
iästä tai kuinka kiinnostuneita olemme urheilusta. Ehkä me-
kin yrittäisimme olla hieman varovaisen positiivisia. Tai kuten 
Kaj Kunnas tässä päivänä muutamana kertoi eräästä kohtaa-
misesta, joka liikutti häntä. Hän jutteli kerran uskomattoman 
positiivisen ja iloisen nuoren miehen kanssa ja kysyi häneltä ja 
ihmetteli, kuinka tämä voi olla niin positiivinen huolimatta sii-
tä, että hän sairauden vuoksi oli menettänyt molemmat jalkansa 
12-vuotiaana. Poika vastasi, että tiedätkö Kaj, minua ihmetyttää 
enemmän se, että niin moni voi olla niin negatiivinen, vaikka 
onkin kaksi jalkaa!

Siinä pientä elämänfilosofiaa ja toivon, että me kaikki nyt 
nautimme ihanasta kesäajasta, jota kaipasimme silloin, kun 
lumimyräkät tuiskusivat  talojemme nurkilla. Otetaan vaarin 
auringosta ja lämmöstä ja valosta, joka on erikoista Suomen ke-
sälle. Seurustellaan sukulaisten ja ystävien kanssa, puutarhassa, 
kesämökillä tai vaeltaen ulkona metsissä ja mailla. Mutta ennen 
kaikkea käytetään tilaisuutta ja rentoudutaan ja levätään!

Aurinkoiset kesäterveiset teille kaikille,
Christina Båssar, kunnanjohtaja

 Kesä 2022
Kahden koronavuoden jälkeen edessämme on lopultakin 

kesä ilman rajoituksia. Ajatelkaapa, että voimme matkustaa 
Ruotsiin sukulaisten ja ystävien luo ilman koronapassia ja 
muita todistuksia. Monet ovat jo ehtineet matkustaa ensim-
mäiselle aurinkolomalle, ja lentokentät täyttyvät jälleen 
matkailijoista.
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Stipendien jako
Kunnanhallitus päätti kevään stipendien jaosta 

26.4.2022. 
31 opiskelijaa jätti apurahahakemuksen Silverber-

gin apuraharahastoon kevätlukukaudelle 2022. Yksi 
hakemus jätettiin liian myöhään ja hylättiin. Kun-
nanhallitus myönsi 26.4.2022 kolmekymmentä 350 
euron stipendiä kevätlukukaudelle kunnan opiskeli-
joille.

Kunnanhallitus päätti 26.4.2022 myöntää 150 eu-
ron stipendin neljälle opiskelijalle kevätlukukaudelle 
2022 Korsnäsin kunnan stipendirahastosta. Kaikki 
hakijat täyttivät stipendille asetetut  vaatimukset.

Rahaston hallinnon siirto
Perusturvalautakunta on tähän mennessä hal-

linnoinut seuraavia rahastoja: Korsnäs sjukvårds-
fond, Lärknäs guldkant ja Bukettens silverstrå.

Siirrettäessä sosiaalitoimen tehtävät Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien on rahastojen 
tulevasta hallinnosta huolehdittava niin, että päätän-
tävalta pysyy paikallistasolla.

Perusturvalautakunta ehdotti, että rahastojen hall-
into siirretään perusturvalautakunnalta kunnanhal-
litukselle 1.10.2022 lähtien. Rahastosäännöt pitää 
päivittää.

Valtuusto päätti 30.5.2022, että Korsnäs sjukvårds-
fondin, Lärknäs guldkantin ja Bukettens silverstrån 
hallinto siirretään  kunnanhallitukselle 1.10.2022  ja 
rahastosäännöt päivitetään perusturvalautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti.

Korsnäs invalidfond   
lopetetaan

Korsnäsin vammaisrahastolla oli 31.12.2021 va-
roja 2443,39 euroa.

Perusturvalautakunta päätti, että vammaisrahas-
tossa olevat varat käytetään osana sankarihautojen 
kunnostuksen kustannuksia. Perusturvalautakunta 
ehdotti, että rahasto lopetetaan, kun varat on käytet-
ty.

Valtuusto päätti 30.5.2022 lopettaa Korsnäs inva-
lidfondin perusturvalautakunnan ehdotuksen mu-
kaisesti, kun rahaston varat on käytetty sovittuun 
tarkoitukseen.

Korsnäs Värme Ab:n ano- 
mus takauksesta ja osake- 
pääoman korotuksesta

Korsnäs Värme Ab  (lämpöyhtiö) on Korsnäsin 
kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Yhtiö pe-
rustettiin 2014 ja sai tuolloin 40 000 euron osa-
kepääoman sekä takauksen 1 150 000 euron laina-
notolle.

Yhtiö perustettiin alunperin, jotta aivan kunnan 
keskustassa sijaitsevat kiinteistöt ja Lärknäs liitettä-
isiin kaukolämpöverkkoon. Lärknäsilla on nykyään 
oma hakepannu. Kaukolämpöverkkoa on nyttem-
min laajennettu Korsnäsin koululle ja Bredblickiin.

Tulossa on laajennushankkeet Harrströmin päivä-
kodille, Korsnäsin kaivosalueelle sekä Moikipään 
koululle.

Maksettu osakepääoma alkaa olla liian pieni toi-
minnan laajuuden ja laajennusten vuoksi. Alkupe-
räisestä takaussitoumuksesta on nyttemmin jäljellä 
velkaa noin 880 000 euroa. Yhtiön vuotuinen liike-
vaihto on noin 220 000 euroa. Korsnäs Värme Ab:n 
hallitus päätti 15.3.2022 kokouksessaan suunnata 
takausta sekä osakepääoman korotusta koskevan 
anomuksen yhtiön omistajalle, Korsnäsin kunnalle. 
Kunnanvaltuusto päätti 30.5.2022, että Korsnäs Vär-
me Ab:lle myönnetään 130 000 euron lainatakaus ja 
osakepääomaa korotetaan 20 000 euro, yhteensä 60 
000 euroon.

Kirkonkylän rivitalon  
suunnittelu

Kunnassa tarvitaan lisää asuntoja. Kunnanvaltu-
usto myönsi 300 000 euroa vuodelle 2022 osakeostoi-
hin kunnassa toteutettavista rakennushankkeista.  
100 000 euroa käytetään Moikipäähän tulevan ri-
vitalohankkeen osakepääomaan.

Koska kukaan urakoitsija ei ole ollut kiinnostunut 
aloittamaan rakennushanketta Korsnäsissa, kunta 
itse on aktiivinen, jotta rakentaminen saadaan alulle 
Korsnäsin keskustassa. Osa investointimäärärahasta 
voitaisiin järjestellä uudelleen Korsnäsin keskustan 
rivitalorakentamisen suunnittelumäärärahaksi.

Kunnanhallitus ehdotti, että kunnanvaltuusto 
järjestelee uudelleen 20 000 euroa osakeostoihin 
tarkoitetusta investointimäärärahasta Korsnäsin 
keskustan rivitalorakentamisen suunnittelumäärära-
haksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi uudelleen järjeste-
lyn 30.5.2022.
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Poikelin tuulivoimapuistosta aloitettiin uusi kaa-
voitusprosessi 21.9.2020. Uudet vuokrasopimuk-
set on tehty, jotka kokonaisuudessaan korvaavat 
aiemmat Poikelin tuulivoimapuiston ja Edsvikin 
tuulivoimapuiston sopimukset.

Korsnäsin kunnan osalta on useita vuokrasopi-
muksia, jotka käsittävät kiinteistöt 280-404-3-26 (6,9 
ha), 280-404-8-0 (20,1 ha), 280-404-8-119 (4,04 ha) 
ja 280-404-12-126 (3,13 ha). Myös Korsnäsin kotise-
uturahastolla on tuulivoima-alueella kiinteistö 280-
404-5-77 (2,54 ha).

Maanomistajana anotaan yhdessä muiden ma-
anomistajien kanssa 3,8 % vuokraa tuulivoiman 
aikaansaamasta tuotantoarvosta. Korvauksen lo-
pullinen suuruus riippuu monista tekijöistä ja ku-
vataan yksityiskohtaisesti maanvuokrasopimuksissa. 
Sopimukset ovat voimassa allekirjoituksesta lähtien 
31.12.2056 saakka.

Kunnanhallitus hyväksyi 26.4.2022  kunnan ja ko-
tiseuturahaston kiinteistöjen maanvuokra- ja käyttö-
oikeussopimuksen teknisen lautakunnan ehdotuk-
sen mukaisesti.

Valtuustoaloite kunnan  
laitoksissa käytettävistä 
elintarvikkeista

Valtuutettu Anna-Lena Kronqvist sekä yhdek-
säntoista muuta valtuutettua jättivät aloitteen 
7.10.2019 koskien kunnan laitoksissa käytettäviä 
elintarvikkeita. 

Aloitteessa tähdennetään olevan tärkeää, että kun-
ta niin suuressa määrin kuin mahdollista panos-
taa lähituotettuihin elintarvikkeisiin laitoksillaan. 
“Hyvät ja ravinteikkaat elintarvikkeet ovat tärkei-
tä sekä lapsille että ikäihmisille, ja ilmastojälki ja 
kestävä kehitys ovat aina vain tärkeämpiä. Aloit-
teentekijät toivovat, että kunta hankinnoisaan voi-
si asettaa lähituotetun kriteeriksi. Lähituotettujen 
elintarvikkeiden lisäksi kunnan pitäisi myös päivä-
kodeissa ja kouluissa antaa lapsille mahdollisuus 
valita kevytmaito ruoan kanssa.

Kunnan laitoksissa käytettävien hyvien, lähitu-
otettujen elintarvikkeiden myötä kunnalla on yksi 
hyvä argumentti lisää houkutellakseen lapsiperheitä 
paikkakunnalle. Korsnäsin kunnalla on laitoksia, 
jotka tarjoilevat ruokaa ja valmistavat ruoka-an-
noksia, lähinnä kouluissa ja Lärknäsin keittiössä”.  

Lähituotettua kouluissa
Kouluilta pyydettiin arviota kouluruokailussa käy-

tettävien elintarvikkeiden määrästä.

Mitä Taklaxiin tulee, niin siellä käytetään hyvin 
paljon lähituotettua: Kaikki leipä leivotaan paikan 
päällä keittäjän toimesta. Perunat tulevat Petolah-
desta, porkkanat Sulvalta ja vihannekset hankitaan 
kunnasta niin pitkälle kuin mahdollista. Kala tulee 
Moikipäästä, kun liha puolestaan tulee Suomesta.

Moikipäässä syödään 99 prosenttisesti kotimaista 
lihaa. Perunat ja juurekset tulevat Korsnäsista niin 
pitkään kuin sesonki sallii. Kesäaikaan vihannekset 
tulevat Korsnäsista ja talvikaudella Närpiöstä. Leipä 
ja leivonnaiset toimitetaan Maalahdesta tai Koivu-
lahdesta.

Kirkonkylän koulu ostaa paikallisesti viljeltyä pe-
runaa. Viljelty kala ja toisinaan villilohi ostetaan 
Bergöstä. Sulvalta tulee kaali, porkkanat ja lehtikaali, 
kun taas kurkku, tomaatti ja paprika tulevat Korsnä-
sista ja Hinjärven kauppapuutarhalta. Keittiö leipoo 
paljon itse, mutta leipomuksia ja osa pehmeää leipää 
hankitaan Maalahden leipomosta.

Kaikki koulut tarjoavat oppilaille kevytmaitoa ja 
voita lounailla.

Lärknäsin keittiö
Lärknäsin keittiö valmistaa ruokaa Lärknäsin 

asiakkaille ja kunnan ruokapalvelun asiakkaille. 
Lärknäsin keittiö ostaa lähituotettuja elintarvikkeita 
siinä laajuudessa kuin se on mahdollista ottaen huo-
mioon saatavuus ja hinta. Tietyt tuotteet ostetaan ni-
iden yritysten kautta, joiden kanssa on tehty hankin-
ta Vaasan kaupungin hankintayksikön kautta, mikäli 
kunta on liittynyt hankintaan.

Valtuusto merkitsi yllä olevat selvitykset vastauk-
seksi aloitteeseen ja aloite todettiin loppuun käsitel-
lyksi 30.5.2022.

Kotikielen opetus  
ja uskonnon opetus

Mirza Hodzic ym. jättivät 29.5.2018 aloitteen 
koskien bosnialaisten lasten kotikielen ja uskon-
non opetusta.

“Korsnäsin kk:n koulussa on 15 bosnialaista op-
pilasta. Näiden oppilaiden vanhemmat anovat ko-
tikielen opetusta ja uskonnon opetusta. Niiden las-
ten ja nuorten, joiden huoltajien äidinkieli on muu 
kuin ruotsi, pitäisi saada mahdollisuus kotikielen 
opetukseen ja uskonnon opetukseen koulussa.

Opetuksen tarkoituksena on lasten äidinkielen 
taitojen kehittäminen. Lapset saavat myös tukea, 
jotta he oppivat elämään eri kulttuurien ja perin-
teiden parissa. On tärkeää, että äidinkieli pidetään 
elävänä sekä kodissa että koulussa. Hyvin kehittynyt 
äidinkielen taito antaa hyvät edellytykset oppia 
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ruotsia, muita kieliä ja muita aineita. Lapset, jotka 
saavat kehittää äidinkieltään, selviävät paremmin 
koulussa kuin lapset, joilla ei ole sitä mahdollisuut-
ta. Monikielisyys on positiivista lapsen älylliselle ja 
tunneperäiselle kehittymiselle ja vahvistaa omaa 
identiteettiä.

Oppilaiden pitäisi saada oikeus saada kotikielen 
opetusta ja uskontonsa mukaista opetusta, jos heitä 
kunnassa on vähintään kolme ja heidän huoltajansa 
anovat tätä opetusta”.

Aloite käsiteltiin sivistyslautakunnassa 2.2.2021, 
jossa todettiin, että kunnan asia on päättää, järjeste-
täänkö kotikielen opetusta vai ei. Opetuksen järje-
stäjällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta järje-
stää opetusta oppilaan äidinkielessä.

Korsnäsissa on palkattu bosniaa äidinkielenään 
puhuvia koulunkäyntiavustajia. Se tarkoittaa, että 
henkilö on käytettävissä koulussa, jossa kyseistä 
kieltä äidinkielenään puhuvia lapsia on monta, ja 
lisäksi kyseinen henkilö pitää kotikielen opetuksen 
tunnit. Korsnäsissa osa tunneista pidetään kotikielen 
opetuksena islamin uskonnon opetuksen yhteydessä. 
Sivistyslautakunta totesi, että sekä uskonnon opetus 
että osittain myös kotikielen opetus on pidetty taval-
listen opetustuntien puitteissa. Erityisiä kerhotunteja 
ei ole pidetty.

Kunnanvaltuusto merkitsi vastauksen tiedoksi ja 
totesi, että aloite on loppuun käsitelty 30.5.2022.

Korkein hallinto-oikeus 
hylkää valituksen

Bengt Back vaati, että valtuuston päätös Fab 
Molpe Strömmenin lisäosakkeiden merkitsemis-
estä ja lisämäärärahan myöntämisestä kunnan 
investointitalousarvioon näiden osakkeiden osta-
mista varten hylätään sekä,  että asia palautetaan 
kunnanvaltuustolle uutta käsittelyä varten. Myös 
kyseisen valtuustopäätöksen toimeenpano on kes-
keytettävä.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 27.1.2022. Kun-
nanvaltuuston päätös ei tullut väärässä järjestyksessä 
esteellisyyden johdosta. 

Hallinto-oikeus oli 29.7.2021 hylännyt Backin 
vaatimuksen kunnanvaltuuston päätöksen toimeen-
panon kieltämisestä. 

Bengt Back haki myöhemmin valituslupaa Kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oi-
keus päätti 4.5.2022 hylätä hakemuksen. Vaasan hal-
linto-oikeuden päätös on näin ollen lainvoimainen ja 
Korsnäsin kunnanvaltuusto toimi lainmukaisesti.

Navigaattori 
Navigaattori tarjoaa lähtökohtaisesti tietoa, neu-

vontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille henkilöille. 
Tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään paik-
kansa yhteiskunnassa ja että heistä tulee aktiivisia 
ja osallistuvia kansalaisia.

Navigaattorilla on toimitilat Pietarsaaressa, Vaa-
sassa, Närpiössä ja Kristiinankaupungissa, kun taas 
muut kunnat osallistuvat toimintaan oman nuo-
risotyön puitteissa. 

Navigaattori antaa neuvoa seuraavissa kysymyksis-
sä:

• Palvelutarpeen ja palveluohjauksen arviointi
• Urasuunnittelu ja työnhaku
• Elämän ja arjen hallinta
• Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi
• Pätevyyden kehitys ja koulutusmahdollisuudet
• Osallisuuden edistäminen
• Toimeentulo ja asuminen
Sivistysjohtaja Johan Gulin edustaa Korsnäsia Na-

vigaattori-ohjausryhmän varsinaisena edustajana ja 
hänen sijaisensa on sosiaalipäällikkö Carina West-
berg.

Kunnanhallitus hyväksyi  tehdyn sopimuksen 
16.5.2022 ja osallistuu Pohjanmaan Navigaattori-toi-
mintaan sivistyslautakunnan ehdotuksen mukai-
sesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuukauden 
irtisanomisajalla.

Vuoden yhdistysavustukset
Sivistyslautakunta jakoi vuoden yhdistysa-

vustukset kokouksessaan 10.5.2022.

Toiminta-avustus urheiluseuroille
Kolme rekisteröityä urheiluseuraa haki määräaika-

an mennessä toiminta-avustusta vuodelle 2021.
Sivistyslautakunta jakoi vuoden 16.000 euron av-

ustuksen seuraavasti:
IF Fyren 7000 €
Korsnäs FF 7000 €
Västkustryttarna 2000 €

Toiminta-avustus nuorisoseuroille
Viisi nuorisotoiminnan parissa toimivaa seuraa 

haki määräaikaan mennessä toiminta-avustusta vuo-
delle 2021. Sivistyslautakunta jakoi vuoden 5.500 eu-
ron määrärahan seuraavasti:
Molpe uf 1500 € 
Korsnäs uf & bf 1050 € 
Harrström uf & hf 1500 € 
Taklax uf 1050 € 
Korsnäs scoutkår   400 €



              Kunnankanslian   aukioloajat 
kesällä 2022 

                 
 30.5.–1.7. sekä 1.8.–26.8. 

   klo 8.00–15.00 
                Huom! Suljettu lounaalla klo 12–13 
 
   Suljettu vko 27–30 
      4.7. – 29.7.2022 

 

Käyttöavustus nuorisoseuroille
Neljä rekisteröityä nuorisoseuraa haki määrä-

aikaan mennessä käyttöavustusta vuodelle 2021. 
Sivistyslautakunta jakoi tänä vuonna 2500 euroa 
käyttöavustusta nuorisoseuroille seuraavasti:
Molpe uf 1200 € 
Taklax uf   575 € 
Korsnäs uf & bf   375 € 
Harrström uf & hf   350 €

Avustus museotoimintaan
Vuoden talousarvioon on varattu 4500 euroa mu-

seotoimintaan. Kolme seuraa haki toiminta-avustus-
ta museotoimintaan. Sivistyslautakunta jakoi mu-
seotoiminnan avustuksen seuraavasti:
Korsnäs Hembygdsförening 1500 € 
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1500 € 
Harrström ungdoms- och hembygdsförening 1500 €

Avustus kulttuuritoimintaan
Vuoden talousarvioon on varattuna 3500 eu-

roa kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksil-
le ja yksityisille. Määräaikaan mennessä tuli se-
itsemän kulttuuritoiminnan avustushakemusta. 

Sivistyslautakunta jakoi vuoden kulttuuritoimin-
ta-avustuksen seuraavasti:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 800 € 
Korsnäs hembygdsförening  800 € 
Harrström uf & hf 700 € 
Korsbäck byaförening  400 € 
Korsnäs guider 300 € 
Korsnäs Mine Center  300 € 
Valeria Eremeeva 200 €

Lärknäsin vihkiäiset
Uusi Lärknäs vihitään syksyllä 2022. Suunnit-

telua varten tarvitaan sektorit kattava työryhmä. 
Kunnanhallitus asetti 16.5.2022 työryhmän, jonka 

muodostavat kunnanjohtaja, sosiaalipäällikkö, van-
hustenhuollon johtaja sekä vt. Lärknäsin yksikön-
johtaja, ja heidän tehtävänään on juhlallisuuksien 
valmistelu.


