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Många byggprojekt i KorsnäsMånga byggprojekt i Korsnäs
Det byggs, renoveras och rivs för fullt i Korsnäs just nu.  Det byggs, renoveras och rivs för fullt i Korsnäs just nu.  

Speakertornet vid Korsnäs Arena blev klart i oktober.  Speakertornet vid Korsnäs Arena blev klart i oktober.  
Nya kommungården ska stå klar i början av nästa år.  Nya kommungården ska stå klar i början av nästa år.  

Gamla elevhemmet A vid KKC har rivits och ska ge plats för ett nytt radhus. Läs Gamla elevhemmet A vid KKC har rivits och ska ge plats för ett nytt radhus. Läs 
mer på sidorna 4-5.mer på sidorna 4-5.



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

2

För personalens del har vi nyligen avslutat de of-
ficiella samarbetsförhandlingarna med vår personals 
förtroendevalda i vår samarbetskommitté. Efter bäs-
ta förmåga har vi informerat om att man bibehåller 
sin lön samt eventuella lönetillägg, som man haft i 
Korsnäs kommuns tjänst. Från välfärdsområdets 
sida har man deltagit och informerat om vad som 
gäller vid årsskiftet och vilka förmåner, som eventu-
ellt tillkommer i den nya organisationen. Jag tror att 
personerna runt bordet känner samma vemod som 
jag själv inför årsskiftet. 

Vi har haft en god och kvalitativ hög nivå på servicen 
från vård- och omsorgsnämndens sida här i Korsnäs, 
Det är mycket tack vare en mycket omsorgsfull, an-
svarstagande och engagerad personalstyrka på alla 
olika områden. Vi har inte haft behov av att skriva 
på reklamblad och infomaterial ”Korsnäs kommun - 
Hej, hur kan vi hjälpa?” Att vi försöker hjälpa till där 
vi kan har suttit i ryggmärgen hos våra anställda, på 
riktigt, och inte bara skicka kommuninvånare vidare 
till nästa person.

SOTE-skeppet seglar iväg
Det vemod jag känner kommer från att det ändå 

känns som att vi har kommit till en viss ändpunkt i 
en servicehelhet, som har varit viktigt både för oss 
inom ledning och politik, men också för våra kom-
muninvånare. Kanske kan man förlikna situationen 
med fiskarhustrun som ser sin kära man segla till 
havs på nya äventyr. Frågorna är många. Ska det gå 
väl?  Kommer han att överleva? Kommer han kanske 
en dag tillbaka med nya lärdomar och skatter? Tills 
dess får fiskarhustrun lov att klara sig på det som det 
egna hemmanet erbjuder. 

Lite på det viset håller vi nu på och ser över vad 
SOTE-skeppet och skepparen behöver inför sin 

Förberedelser inför 
välfärdsområdet 2023

Den här hösten märks det bra att vi har en rejäl förändring på 
kommande inför årsskiftet. Vi har cirka ett sjuttiotal personer 
som ska byta arbetsgivare till nästa år. Hyreskontrakt, lösöre 
och avtal ska överföras till den nya ägaren, Österbottens väl-
färdsområde.

långseglats utan hustru och vad som behövs för att 
hustru och barn ska överleva på land.

Med denna åsnebrygga kommer vi osökt in på ma-
ten! Är det någonting vi alla behöver och vill ha varje 
dag, är det ju mat. I Korsnäs har de olika skolköken 
och Lärknäs köket haft en hög prioritering och även 
en rätt så hög kostnad. De höga kostnaderna kom-
mer av att vi har flera små kök på många olika ställ-
en. Att vi vill att våra barn och äldre ska få hemlagad 
mat som smakar och doftar gott är en politisk prio-
ritering. Har vi råd med det även i fortsättningen?  
De som följer med debatten och rapporteringarna i 
de lokala nyhetsmedierna har säkert noterat att vårt 
välfärdsområde här i Österbotten startar med ett un-
derskott på cirka 20 miljoner euro. Vi behöver inte 
bli riktigt förvånade om rödpennan kommer fram 
ganska fort när budgeter och planer ska göras upp.

Nyorganisering av mat- och städtjänster
I ett tidigt skede (sommaren 2022) har välfärdsom-

rådet inbegärt uppgifter från kommunerna om hur 
man ämnar ordna städ- och kosthållsservicen inför 
årsskiftet. Budskapet var klart att välfärdsområdet 
inte kommer att tillverka eller tillhandahålla städ-
service som egen produktion. Vad som kvarstår för 
kommunerna var då att meddela till vilket in-house 
bolag kommunen vill överföra personalen. 

I Österbotten finns i dagsläget redan ett bolag i 
norr, som går under namnet Alerte, och ett här i Va-
saregionen, som heter TeeSe Botnia. Korsnäs kom-
mun är sedan bolagsbildningen minoritetsaktieägare 
i TeeSe Botnia men äger inte någon aktie i Alerte. I 
dessa båda bolag produceras alltså mat till välfärds-
området och till kommuner redan idag. Alerte har 
gjort sig känd genom att effektivera verksamheten 
inom Jakobstadsregionen. Det finns ett stort central-
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2022 (+ moms 24%)

 Svartvitt Färg

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

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.
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kök som tillverkar största delen av maten som kyls 
ner och förpackas för att sedan i transporteras ut till 
enheterna för att värmas upp och serveras. TeeSe 
Botnia har fler tillverkningskök, men strävar också 
redan efter att dra ner på dessa och utöka utdelnings-  
kökens antal. Ekonomin i bolaget var inte riktigt i ba-
lans 2021. 

Det känns verkligen dumt att tänka sig att det fina 
köket, som vi äntligen har byggt i Lärknäs, skul-
le vara i riskzonen för att degraderas till enbart ett 
utdelningskök. När grannkommunerna i syd infor-
merade om sina planer på att bilda ett eget in-house 
bolag som hade lite andra värderingar gällande pro-
duktionen av maten, var det naturligt att ta beslut om 
att delta i dessa utredningar för att möjligen hitta ett 
bättre alternativ för vårt kök på Lärknäs och framfö-
rallt för de som bor på Lärknäs eller Bukettenområ-
det. Jag kanske också ska påpeka att vi nu idag har 4 
anställda i Lärknäs köket som tillverkar maten från 
grunden idag. Samma andel anställda behövs inte 
om man enbart ska värma och dela ut maten. På sikt 
finns då en uppenbar risk att arbetsplatser minskar i 
Korsnäs och flyttas till Vasa.

Nu kan vi inte ännu säga hur det slutligen blir. 

Ärendet är ju ännu under utredning, men av tradi-
tion så känner kanske vi i Korsnäs oss mera hemma 
i en liten organisation eller bolag och inte i de stora.

Förhandlingar om fastigheterna
Sist men inte minst ska ju även alla fastighetsytor 

som vård- och omsorgsnämnden förfogar över idag 
hyras ut till välfärdsområdet. Dessa förhandlingar 
förs också för närvarande och det finns lagar och 
förordningar för dessa. Det hörs dessvärre redan 
signaler från välfärdsområdet att man gärna skulle 
pruta på hyresbeloppen till kommunerna, samtidigt 
som det också hörs röster från verksamheten att oli-
ka funktioner ska centraliseras till Vasa. Den statliga 
förordningen fastslår att välfärdsområdena ska betala 
en hyra för underhåll och en kapitalhyra. Det är helt 
naturligt eftersom det är Korsnäs kommuninvånares 
skattepengar som har byggt upp våra fastigheter här 
i Korsnäs. De har ett värde och behöver underhållas. 
Kapitalersättning behövs för att vi ska kunna bygga 
nya byggnader och renovera där det behövs. 

Vi får hoppas att SOTE-skeppet kommer i en trygg 
hamn och att alla passagerarna blir väl omhänder-
tagna!

Christina Båssar, kommundirektör
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Kommunfullmäktige har 
30.5.2022 godkänt planerings-
anslag och skissritningar för ett 
radhus i Korsnäs kyrkby.

Byggplatsen är vid Elevhem A 
vid Korsnäs kreativa center. I årets 
budget finns ett anslag för rivning 
av Elevhem A. Rivningsarbetet, 
som gjorts av tekniska verkets fält-
personal, har nu slutförts.

Skissritningen för ett radhus om 
6 lägenheter har uppgjorts av BI 
Lars-Erik Nordlund. Lägenheter-
na utgörs av 4 stycken 2r+k och 2 
stycken 3r+k.

Radhuset förverkligas genom att 
kommunen tar på sig rollen som 
byggherre för ett under bildning 
varande bolag. 

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att den upp-
gjorda skissritning över radhus-
projektet i Korsnäs kyrkby god-
känns. En offertförfrågan uppgörs 

Nytt radhus i kyrkbyn
på storelement inklusive övrigt 
byggmaterial, som behövs. Rad-
huset färdigställs delvis med egen 
personal, delvis med utomstående 
entreprenörer.

Kommunstyrelsen beslutade 
29.9.2022 att gå vidare med rad-
husprojektet i enlighet med tek-
niska nämndens förslag.

Byggprocessen inleds inom kort
 - Offertförfrågan är under arbe-

te och kommer att skickas ut inom 
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kort, informerar tekniske chefen 
Ulf Granås. 

- Avsikten är att kommunen fär-
digställer grunden. Den valda en-
treprenören ansvarar för uppgö-
rande av de ritningar som behövs. 
Entreprenören uppför sockeln, 
väggelementen och färdigställer 
vattentaket samt levererar det lös-
material som behövs för färdig-
ställande. Kommunen färdigstäl-
ler radhuset med egen personal.

Text: Kenth Nedergård

Matsalsbyggnaden vid KKC är 
på väg att bli ny kommungård 
i Korsnäs. Närpesföretaget RS 
Bygg & Schakt är huvudentre-
prenör. Bravida Finland är el-, 
ventilations- och rörentrepre-
nör. Automationen i byggnaden 
förnyades för något år sedan 
och behöver endast en komplet-
tering.  Kompletteringen görs av 
Automation T&N, som skött det 
tidigare arbetet. 

Byggstarten skedde i mars 2022 
och ska vara klart inom detta år. 
Mottagning ska enligt kontrak-
tet ske vecka två 2023. Flytten av 
kommungården inleds under vå-
ren 2023.

Arbetet pågår för fullt och för 
närvarande håller entreprenören 
bland annat på med nya huvuden-
trén och gården på utsidan.

Nya kommungården
Återanvändning av inredning

För kommunens del är det nu 
inredningen som kräver arbete. 

- För tillfället håller vi på och 
planerar för upphandling av kom-
mungårdens inredning, berättar 

tekniske chefen Ulf Granås.
- Vi kommer att återanvända så 

mycket som möjligt från gamla 
kommungården, men för en del 
utrymmen behövs nya inventarier.  

Text och foto: Kenth Nedergård

Skissritningar på det kommande radhuset i kyrkbyn.

Nya kommungården tar form både på utsidan och insidan.
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Byggnadskommittén har dis-
kuterat olika möjligheter för den 
”gamla” kommungården efter att 
förvaltningen flyttar över till an-
dra sidan av Strandvägen. 

En fastighetsgranskning har 
gjorts på bostadsdelen. En reno-
vering av bostadsdelen samtidigt 
som förvaltningsdelen rivs är helt 
möjlig. Byggnadskommittén har 
uppgjort kostnadskalkyler för al-
ternativen att riva och bygga nytt 
eller att renovera bostadsdelen. 
Nybygget beräknas kosta ca 1,3 
miljoner euro och en 
renovering ca 750.000 
euro.

Byggnadskommit-
tén föreslår att befint-
lig bostadsdel, som är 
ihopbyggd med den 
gamla kommungår-
den renoveras. Om 
möjligt kunde 1-2 till-
läggslägenheter byg-
gas ihop med bostads-
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Gamla kommungårdens framtid
delen. Resterande tomtutrymme 
som lämnar när kommungårdens 
förvaltningsdel rivs och planeras 
om till park och parkering för res-
taurang, gym och bibliotek.

Livlig diskussion på fullmäktige
Ärendet diskuterades även 

på fullmäktiges sammanträde 
26.9.2022. Diskussionen var livlig 
och olika alternativ lyftes fram.  Ett 
förslag var att helt och vika tomten 
för ett nytt bostadshus. Ett annat 
förslag var att planera för såväl af-

färsfastigheter och bostäder.  Att 
anvisa platsen för ett öppet torg 
föll inte alla ledamöter i smaken. 

Beslutet i fullmäktige blev slutli-
gen i enlighet med byggnadskom-
mitténs förslag. Bostadsdelen som 
hör ihop med gamla kommun-
gården kan renoveras och byggas 
till. Ett nytt bostadshus på tomten 
kan planeras där kommungården 
nu står. En del av tomten kan även 
planeras om till torg och parkering 
för restaurang, gym och bibliotek.

Text och foto: Kenth Nedergård

Servicetornet vid Korsnäs Are-
na har färdigställts i oktober 
2022. 

Tyvärr hann tornet på grund av 
en del ändringara och förseningar 
inte bli helt klart till säsongsav-
slutningen utan användarna får 
se fram emot att få börja använ-
da servicehuset sommarsäsongen 
2023.

Nästa år kommer speakertornet 
att invigas på riktigt. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Servicetornet vid Korsnäs Arena klart

Speakertornet och läktaren inbjuder till besök nästa år. 

Framtidsplanerna för 
gamla kommungår-
den är ännu öppna.
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Ett möte kring underhåll, 
ägandet av byggnader och arren-
deavtal har hållits kring Harr-
ström simstrand hölls 8.6.2022 
i kommungården i Korsnäs. I 
mötet deltog representanter från 
samfälligheten, fiskargillet, by-
aföreningen, förtroendevalda, 
tjänstemän och fd. kommittén 
för Harrström simstrand.

Mötet hölls för att klargöra 
ägandet av de byggnader som är 
uppförda på simstranden och hur 
framtida underhåll av byggnader 
skall lösas.

Harrström simstrand och parke-
ring är beläget på Harrström-Tak-
lax samfällighets mark. Något 
arrendeavtal mellan kommunen 
och samfälligheten finns inte. Ett 
utkast till arrendeavtal ska upp-
göras, vilket skall godkännas av 
kommunfullmäktige i Korsnäs.

Kommunen skött området  
från sommaren 2022

Korsnäs kommun äger i nuläget 
omklädningsrummet med wc och 
kioskutrymmet (fd. båthuset) samt 
även de mindre omklädningsbå-
sen, som är placerade på stranden. 
Korsnäs kommun äger även flyt-

Överlåtelse av bastu och grillhus vid  
Harrström simstrand till Korsnäs kommun

bryggorna. Skötsel och underhåll 
på stranden, bastubyggnaden och 
grillhuset har sedan sommaren 
2022 skötts av kommunen, 

Kommittén för Harrström 
simstrand äger inventarierna som 
finns i kiosken och har anskaffat 
och uppfört bastubyggnaden och 
grillhuset vid stranden.

Eftersom kommittén för Harr-
ström simstrand har upphört 
föreslogs på mötet att Korsnäs 
kommun övertar ägandet och 
underhållet av bastubyggnaden, 
grillhuset och inventarierna i ki-
osken. Skötseln och underhållet 
av simstranden skulle på så sätt 
skötas som en helhet för området. 
Som ersättning för inventarierna, 
önskas att kommunen avsätter 
medel i budgeten 2023 för utveck-
ling av stranden.

Elanslutningen till bastun och 
kiosken har handhafts av en pri-
vatperson. En ny elanslutning 
införskaffas och en överlåtelse 
av elanslutningarna sker mellan 
kommunen och privatpersonen. 
En ny försäkring för bastubyggna-
den, grillhuset och inventarierna 
i kiosken tecknas från 1.1.2023, 
med Korsnäs kommun som för-

säkringstagare.
Tekniska nämnden föreslog 

23.8.2022 att:
• bastubyggnaden, grillhuset 

och inventarierna i kiosken 
kan överlåtas till Korsnäs 
kommun och Korsnäs kom-
mun övertar skötsel och 
underhåll av byggnaderna. 
Byggnaderna överlåts kost-
nadsfritt,

• en ny elanslutning tecknas 
och en överlåtelse sker mel-
lan kommunen och privat-
personen för respektive elan-
slutning, 

• i mån av möjligt avsätts en 
mindre summa i budgeten 
för 2023 för utveckling av 
stranden

• en ny försäkring tecknas 
fr.o.m. 1.1.2023 för samtliga 
byggnader och inventarier.

Kommunstyrelsen beslutade 
19.9.2022 att i enlighet med tek-
niska nämndens förslag emotta 
byggnaderna vid simstranden i 
Harrström och överta skötseln 
och förvaltningen från 1.1.2023.

Grillhuset och bastubyggna-
den vid Harrström simstrand, 
som syns på bilden, överlåts 
till Korsnäs kommun.

Foto: Kenth Nedergård
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Vid kommunfullmäktigemötet 
7.3.2022 inlämnade René Mi-
chelsson m.fl. en motion om att 
kommunen kunde investera i 
luftvärmepumpar i de lägenheter 
som kommunen äger och hyr ut.

Det finns en efterfrågan bland 
kommunens hyresgäster om luft-
värmepumpsinstallationer och 
man önskar riktlinjer för hur 
kommunen ska agera i sådana fall. 
Eventuellt kan investeringskostna-
den motivera en rimlig höjning av 
hyran för att täcka kostnaden.

Kommunstyrelsen har begärt en 
utredning av tekniska nämnden 
på hurudana riktlinjer som skulle 
behövas för att få ett fungerande 
system för installation av luftvär-
mepumpar i kommunens lägen-
heter.

21 lägenheter med direkt elvärme
Kommunen äger 21 hyreslokaler 

med direkt elvärme. I tre av hyre-
slokalerna har hyresgästerna själva 
stått för kostnaderna av luftvär-
mepumparna. Det betyder att 18 
eluppvärmda hyreslokaler saknar 
luftvärmepumpar. Kostnaderna 
för en luftvärmepump beräknas 
i nuläget kosta 1600 euro inkl. 
installation och livslängden be-
räknas till 10 år. Underhållskost-
naderna under en 10 års period 

Luftvärmepumpar i kommunens hyreslägenheter
beräknas uppgå till cirka 400 euro.

Om kommunen går in för in-
stallation av luftvärmepumpar i de 
eluppvärmda kommunala hyreslä-
genheterna, bör ett anslag för luft-
värmepumpar intas i kommunens 
budget. 

Erbjudande om installation
Tekniska nämnden föreslog 

11.10.2022 att hyresgäster i kom-
munens eluppvärmda lokaler er-
bjuds installera luftvärmepumpar. 
Ett budgetanslag på 36  000 euro 
behövs.

En förfrågan riktas till de hy-
resgäster, som bor i kommunens 
eluppvärmda hyreslokaler och 
önskar luftvärmepumpar. Tek-
niska avdelningen begär in offer-
ter av luftvärmepumpinstallatö-
rer/-leverantörer. Hyreshöjning 
görs enligt verkliga kostnader och 
underhållskostnader beräknat på 
400 euro under 10-årsperioden. 
Hyreshöjningen på cirka 20 euro/
månad påförs direkt följande må-
nad efter att luftvärmepumpen in-
stallerats i lägenheten. 

Kommunstyrelsen föreslog i 
enlighet med tekniska nämndens 
förslag att hyresgästerna i kom-
munens eluppvärmda lokaler er-
bjuds installera luftvärmepumpar 
i enlighet med tekniska nämn-

dens förslag. Kostnaden för in-
stallationen finansieras på sikt av 
hyreshöjning. Tekniska nämnden 
beviljas tilläggsanslag om 36.000 
euro för att kunna installera luft-
värmepumpar till kommunens lä-
genheter. 

Tilläggsanslag för luftvärmepumpar
Kommunfullmäktige beviljade 

26.9.2022 i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag ett tilläggs-
anslag om 36 000 euro för instal-
lation av luftvärmepumpar till 
kommunens eluppvärmda lokaler.

Motionen konstateras vara fär-
dig behandlad med detta.

Tekniska nämnden genomför 
hösten 2022 en förfrågan till kom-
munens hyresgäster för att veta 
hur många luftvärmepumpar som 
ska upphandlas. Offerter på luft-
värmepumpar inbegärs när för-
frågan utförts och antalet pumpar 
fastställts.

- För tillfället har över hälften av 
hyrestagarna varit intresserade av 
att installera en luftvärmepump 
enligt våra villkor, berättar Ulf 
Granås.

- Det största bekymret just nu 
är att få tag i luftvärmepumpar. 
Leveranstider är långa på grund 
av brist på komponenter och stor 
efterfrågan.
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i Korsnäs kyrkby

En ny anbudsförfrågan för 
fastighetsskötseln i kyrkbyn har 
uppgjorts, efter att den tidigare 
upphandlingen förkastats. 

Fastighetsskötselområdena har 
minskats från 10 till 6 för att få 
bättre helheter för skötselområ-
den. Vid akuta larmsituationer 
ska anbudsgivaren ha möjlighet 
att befinna sig/tillställa hjälp på 
larmplatsen inom 30 minuter för 
att åtgärda problemet (tidigare 60 
minuter).

Vid de skötselområden som har 
personal på plats förutsätts att fast-
ighetsskötaren har daglig kontakt 
med verksamhetsställets perso-
nal och att fastighetsskötseln sker 
dagtid kl. 8.00-16.00 (dvs. fastig-
hetsskötaren ska vara tillgänglig 
dagtid).

Val av entreprenörer
Den nya anbudsförfrågan för 

fastighetsskötsel 2022 har skickats 
ut till de entreprenörer, som deltog 
i föregående upphandling. Inom 
utsatt tid för inkom fyra anbud.

Tekniska nämnden beslutade 
23.8.2022 att följande fastighets-
skötselentreprenörer väljs för av-
talsperioden 1.10.2022-30.9.2025.

Skötselområde
1. Bef. Kommungård mm.: Mirzas 
jobbservice
2. KKC-området mm.: Meris 
teamwork
3. Buketten: Mirzas jobbservice
4. Lärknäs: Meris teamwork
5. Kyrkoby skola mm.: Meris 
teamwork
6. Kottebo daghem: Meris teamwork

Miljöministeriet har ledig-
anslagit understöd för myn-
dighetsbehandling av investe-
ringsprojekt som främjar grön 
omställning, som stöds med 
medel från Finlandsprogram för 
hållbar tillväxt.

För Korsnäs del är det högaktu-
ellt med projekt för havsbaserad 
vindkraft hör. Sedan tidigare finns 
enbart ett område där havsbase-
rad vindkraft har förverkligats i 
Finland. För att Korsnäs kommun 
ska på bästa sätt kunna hantera 
myndighetshanteringen av plane-
ringen av den havsbaserade vind-
kraftsparken i Korsnäs så behövs 
sakkunskap utifrån.

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

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

Projekt för havsbaserad 
vindkraft i Korsnäs

utgöra en del av den kommunala 
andelen.

Korsnäs har inlämnat en ansö-
kan om understöd för ett projekt.

Projektbidrag beviljat
Miljöministeriet har 2.9.2022 

beviljat Korsnäs kommun under-
stöd på 152 600 euro för kom-
munens projekt, vilket motsvarar 
70 % av projekthelheten; 218 000 
euro. Kommunens självfinansie-
ringsandel blir 65 400 euro.

I projektet ska en koordinator på 
50 % anställas. Projektet ska vara 
genomfört och redovisat till mil-
jöministeriet före den 15.11.2024.

Kommunstyrelsen gav 19.9.2022 
kommundirektören i uppdrag att 
snarast möjligt påbörja rekryte-
ringen av lämplig koordinator för 
projektet.

Kommunstyrelsen tillsatte en 
styrgrupp för projektet. I styrgrup-
pen ingår Anna-Lena Kronqvist, 
Christina Båssar, Ulf Granås, Hå-
kan Wester, Lars-Erik Mannfolk 
och Camilla Ribacka.

Diskussioner har förts med 
Transport K. Westerlund om att 
sköta vinterunderhållet av Kyr-
kobyvägen i Korsnäs under vin-
tern 2022–2023.

Transport K. Westerlund har 
meddelat att de kan offerera vin-
terunderhållet av Kyrkobyvägen 
för 4095 euro (moms 0 %). I priset 
ingår plogning, sandning och hyv-
ling.

Tekniska nämnden beslutade 
23.8.2022 att Transport K. Wester-
lund sköter vinterunderhållet av 
Kyrkobyvägen vintern 2022–2023 
för en entreprenadsumma på 4095 
euro (moms 0 %).

Vinterunderhåll av Kyrkobyvägen 
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Behandlade bygglov 
och tillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 6.9.2022 godkänt följande 
ansökningar om bygglov. 
Bygglov
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Engman Göran  Harrström 9-31  Ändring av 
  användningsändamål
Kivioja Timo & Aspfors Helena  Molpe 3-108  Ekonomibyggnad
Sebbas Kim  Molpe 8-167  Bastu
Sten Kent & Andreas  Molpe 10-99  Bastu
Malax Master building solutions ab Molpe 6-200  Radhus, Biltak
  Radhus, Biltak

Byggnadsinspektören har som tjänsteinnehavarbeslut behandlat och 
godkänt följande åtgärdstillstånd och anmälningar.

Åtgärdstillstånd
Byggherre  Ändamål
Simon & Tina Backlund  Värmebrunn
Hasse Berglund & Britt-Marie Sandström  Solpaneler
FS-Metal ab  Solpaneler
Tomas Hansson  Solpaneler
Korsnäs församling  Värmebrunnar
Barbro Mannfolk & Christoffer Helgas  Solpaneler
Kenneth Rönnholm  Solpaneler
Johan Söderlund  Värmebrunn
Nils-Erik & Monica Westman  Biltak

Åtgärdsanmälan
Anmälare  Ändamål
Carina & Sten Engblom  Förråd
Malin Sjöberg-Staaf  Fasadändring

Rivningsanmälan
Anmälare  Ändamål
Petra Högnäs  Äldre fritidshus
Dan-Erik Karlsson  Bastu
Marie Prost  Äldre bostad
Ole Smeds  Äldre bostad
Mathias Väglund  Äldre fritidshus

Stenlundsvägen  
i Molpe

Stenlundsvägens väglag i Mol-
pe har anhållit om att den del av 
Stenlundsvägen som finns mel-
lan Strandvägen och Koleback-
vägen, skall övergå i Korsnäs 
kommuns ägo, samt att väghåll-
ningsuppdrag överförs till kom-
munen. Vägavsnittets längd är 
cirka 200 meter.

Vägavsnittet nyttjas i dagens läge 
till största del av andra än intres-
senter i Stenlundsvägens väglag. 
Vägavsnittet trafikeras även av lo-
kaltrafik. Vägavsnittet nyttjas där-
med som en genomfartsväg för i 
huvudsak andra än de som betalar 
vägunderhållsavgift till Stenlunds-
vägens väglag. Att vägavsnittet be-
finner sig mellan två statliga vägar 
rent visuellt uppfattas som en ge-
nomfart motiverar även till kom-
munalt ägande.

Underhållsbidrag till enskilda vägar
Kommunfullmäktige fastställde 

de gällande grunderna för under-
hållsbidraget förenskilda vägar 
2.5.1996 efter ändringen av lagen 
om enskilda vägar ändrades. Kom-
munfullmäktige beslöt då att nya 
grunder för kommunbidrag skul-
le utarbetas och att vägarna skul-
le klassificeras i olika vägklasser, 
främst i fråga om olika typers tra-
fikbelastningar och totala trafik-
mängder. De bidragsberättigade 
enskilda vägarna har sedan dess, 
indelats i tre klasser A, B och C.

Kommunstyrelsen beslöt 
13.3.2008 att vägar med exceptio-
nellt stor genomfartstrafik bör fås 
ett extra bidrag.

Enskilda vägar i klass A erhåller 
ett underhållsbidrag på maximalt 
869,20 €/km eller högst 100 % av 
kostnaderna. A-klassvägar med 
permanent beläggning erhåller 
max 40 % av ovannämnda under-
hållsbidrag eller m.a.o. max 347,68 
€/km och för vägdel utan bosätt-

ning max 282,29 €/km eller högst 
100 % av kostnaderna.

Vägar i klass A med exceptionell 
stor genomfartstrafik får ett extra 
bidrag på 0,122 €/m för vägar med 
asfalt- eller oljegrusbeläggning och 
0,466 €/m för grusvägar. Till dessa 
vägar hör Norrby-Sjövägen, Norra 
Inderfjärdsvägen, Stenlundsvägen, 
Söderbyvägen och Flyvägen.

Tekniska nämnden konstaterade 
28.8.2022 att nuvarande grunder 

för underhållsbidrag till enskilda 
vägar fungerar mycket bra. Syftet 
med underhållsbidrag och bidrag 
för exceptionellt stor genomfart-
strafik är att även andra intressen-
ter än väglag kan använda sig av 
en enskild väg.

Tekniska nämnden avslog 
28.8.2022 Stenlundsvägens väg-
lags anhållan, eftersom nuvarande 
underhållsbidrag fungerar och la-
gen uppfylls.
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Inom socialväsendet har en ge-
nomgång gjorts gällande perso-
nal som vikarierat i många år. 

Närvårdare vid Lärknäs
Inga-Lisa Moliis har tillsvidare-

anställning inom småbarnspeda-
gogiken, men har anhållit om att 
få anställning som närvårdare vid 
Lärknäs. Moliis har i flera år vika-
rierat som närvårdare vid Lärknäs 
och i juni fanns en ledig befattning 
som kan tillsättas.

Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade 15.6.2022 att anställa 
Inga-Lisa Moliis som närvårdare 
50 % av heltid fr.o.m. 1.6.2022 till 
socialväsendet i Korsnäs, med för-
stahandsplacering vid Lärknäs.

Irene Hellman har i flera år vika-
rierat som närvårdare vid Lärknäs. 
Från juli finns en ledig befattning 
som kan tillsättas.

Vård- och omsorgsnämnden be-
slutade 15.6.2022 att anställa Irene 
Hellman som närvårdare 50 % av 
heltid fr.o.m. 1.7.2022 till social-
väsendet i Korsnäs, med första-
handsplacering vid Lärknäs.

Lejla Vardo har i flera år vika-
rierat som närvårdare vid Lärknäs. 
Från juli finns en ledig befattning 
som kan tillsättas.

Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade 15.6.2022 att anställa 
Lejla Vardo som närvårdare 50 % 
av heltid fr.o.m. 1.7.2022 till soci-
alväsendet i Korsnäs, med första-
handsplacering vid Lärknäs.

Emilia Löfgren har i flera år 
vikarierat som närvårdare vid 
Lärknäs. Från juli finns en ledig 
befattning som kan tillsättas.

Vård- och omsorgsnämnden be-

slutade 15.6.2022 att anställa Emi-
lia Löfgren som närvårdare 50 % 
av heltid fr.o.m. 1.7.2022 till soci-
alväsendet i Korsnäs, med första-
handsplacering vid Lärknäs.

Sjukskötare inom äldreomsorgen
En befattning som sjukskötare 

100 % inom äldreomsorgen har 
varit lediganslagen. Till befatt-
ningen inkom en sökande som 
även är behörig för befattningen.

Vård- och omsorgsnämnden an-
ställde 15.6.2022 Mariah Åhman 
som sjukskötare på heltid fr.o.m. 
1.9.2022 tills vidare.

Överföringar inom socialväsendet
Sofia Sohlström förflyttas efter 

genomförda förhandlingar från 
tjänsten som hemserviceledare till 
befattning som servicehandledare. 
Sohlström håller studieledighet 
t.o.m. 31.8.2023.

Vård- och omsorgsnämnden 
överförde 12.9.2022 Sofia Sohl-
ström från anställning som hem-
serviceledare till servicehandleda-
re fr.o.m. 1.10.2022.

Johanna Juthborg förflyttas 
från tjänsten som enhetsledare 
till tjänsten som hemserviceleda-
re. Juthborg har handhaft tjänsten 
som hemserviceledare under ordi-
narie hemserviceledares tjänstle-
dighet.

Vård- och omsorgsnämnden 
godkände 12.9.2022 att Johanna 
Juthborg överförs från tjänst som 
enhetsledare till tjänst som hem-
serviceledare fr.o.m. 1.10.2022 
med 100 %.

Ansvariga sjukskötaren 
Ann-Louise Salahddin förflyttas 
till tjänsten som enhetsledare vid 
Lärknäs. Salahddin har fungerat 
som enhetsledarens vikarie under 
ledigheter samt handhaft tjänsten 
under enhetsledarens tjänstledig-
het från arbetet som enhetsledare.

Vård- och omsorgsnämnden 
godkände 12.9.2022 att Ann-Lou-

ise Salahddin överförs från ansva-
rig sjukskötare till tjänst som en-
hetsledare fr.o.m. 1.10.2022 med 
100 %.

Närvårdare
Marica Sjögren är anställd som 

närvårdare 78,43 % inom hemser-
vice. Sjögren har anhållit om att få 
bli anställd heltid. Det finns obe-
satt procent inom hemservice, vil-
ket möjliggör heltidsanställning.

Vård- och omsorgsnämnden 
utökade 12.9.2022 Marica Sjö-
grens anställning som närvårda-
re från 78,43 % till heltid fr.o.m. 
1.12.2022.

Köksbiträde vid Lärknäs kök
Helena Höglund-Rusk kommer 

att avlägga examen för kock i stor-
hushåll via läroavtalsutbildning 
vid Lärknäs kök. Det finns behov 
av tilläggspersonal vid Lärknäs 
kök.

Vård- och omsorgsnämnden be-
slutade 12.9.2022 att anställa Hele-
na Höglund-Rusk som köksbiträ-
de med kockansvar 75 % av heltid 
för tiden 1.12.2022-30.11.2023.

Vattenverksskötare
Befattningen som vatten- och 

avloppsverksskötare har varit ut-
annonserad eftersom nuvarande 
skötare övergått till annan tjänst. 

Tekniska nämnden beslutade 
11.10.2022 att välja Mikael Lång-
qvist till VA-skötare. Tyvärr har 
han tackat nej till befattningen 
och en ansökningsomgång måste 
göras.

Serviceman för vatten och avlopp
En befattning som VA-service-

man har varit utannonserad. 
Tekniska nämnden beslutade 

11.10.2022 att välja Sabrina Paju-
kangas till VA-serviceman. Hon 
börjar jobba 1.11.2022.
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TACK till FRK Korsnäs Avdelning
Vi på Lärknäs vill tacka FRK Korsnäs Avdelning för  
pengagåvan på 10 000 € som gav oss möjlighet att  
införskaffa en urinblåseskanner.

Med denna kan vi skanna urinblåsan och den är ett  
bra hjälpmedel i vårdarbetet.

Lärknäs guldkant
Lärknäs guldkant har erhållit en donation på 

10 000 euro från Finlands Röda Kors Korsnäs-av-
delning. 

Donationen har gjorts för att anskaffning av 
urinblåseskanner till äldreomsorgen i Korsnäs 
kommun ska kunna göras. Donatorn förutsätter 
att skannern handhas av Korsnäs kommun även 
om äldreomsorgen överförs till Österbottens väl-
färdsområde.

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar 
15.6.2022 att en donation på 10 000 euro har er-
hållits till Lärknäs guldkant för att anskaffning av 
en urinblåseskanner. Skannern bibehålls inom 
Korsnäs kommun även efter 1.1.2023, på samma 
sätt som Lärknäs guldkant handhas av kommunen 
framöver. 

Lärknäs guldkant har anskaffat en urinblåseskan-
ner i enlighet med donationsbrevet. Skannern pla-
ceras vid Lärknäs. Vid behov kan öppna vården 
låna och använda den.

Buketten har fått en egen MO-
TOmed. MOTOmeden har fi-
nansierats via fonden Bukettens 
Silverstrå. Fonden har förkovrats 
bland annat med medel som er-
hållits genom inbetalningar med 
anledning av Dan Lagerströms 
frånfälle.

Fo
to

: F
ia

 E
n

b
a

ck
a

En MOTOmed är till hjälp vid 
förlamning, spasticitet, mus-
kelsvaghet och rörelsebrist. MO-
TOmeden är en motoriserad mo-
tionscykel, som hjälper till när du 
blir trött eller inte har några kraf-
ter kvar. 

MOTOmed till Buketten
De passiva rörelserna gör att 

musklerna slappnar av, så att blod-
flödet förbättras och tillförseln av 
syre och näringsämnen optimeras. 
Kroppen följer med i försiktiga rö-
relser och mjukar upp musklerna 
i såväl benen som armarna och 
överkroppen.
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från Akthero

Akthero Ab Oy har lämnat in 
anmälan till kommunen om att 
få bedriva privat socialservice.

Företaget erbjuder privat soci-
alservice i bl.a. Korsnäs. Företaget 
erbjuder tjänster gällande famil-
jearbete och eftervård av barn-
skydd.

Företaget har även tidigare va-
rit privat socialserviceproducent i 
Korsnäs, men i och med att bolags-
formen ändras så har ny anmälan 
om privat socialservice inlämnats.

Regionförvaltningsverket i Väs-
tra Finland kräver att varje kom-
mun ger ett utlåtande till Regi-
onförvaltningsverket där man 
konstaterar att verksamheten som 
den privata producenten bedriver 
uppfyller de förutsättningar som 
lagar och förordningar förutsätter.  

Vård- och omsorgsnämnden 
antecknade 12.9.2022 anmälan 
till kännedom och konstaterar 
att Akthero Ab Oy uppfyller för-
utsättningarna i enlighet med § 3 
och § 4 Lagen om tillsyn över pri-
vat socialservice förutsätter och 
får inleda produktionen av soci-
alservicetjänster till befolkningen 
i Korsnäs. Socialchefen skriver ett 
utlåtande som sänds till Region-
förvaltningsverket.

Bidrag till Ung  
Företagsamhet r.f.

Ung Företagsamhet r.f. ansöker 
om kommunalt bidrag för sin re-
gionala verksamhet för åren 2023 
– 2025. Målsättningen är att upp-
rätthålla och ytterligare stärka 
UF:s regionala verksamhet och 
fortsättningsvis kunna erbjuda 
kostnadsfria regiontjänster åt 
alla skolstadier i Österbotten.

Till regiontjänsterna hör kost-
nadsfria lärarfortbildningar och 
läromedel, stöd för lärarna i för-
verkligandet av alla UF:s program, 
stöd i samarbetet mellan skolan 
och näringslivet, skolbesök av 
UF-ambassadörer, innovations-
evenemang för ungdomar inom 
cirkulär ekonomi, förverkligande 
av lokala UF-minimässor och Fin-
lands största Våga vara företagsam 
– semifinal och –mässa i Vasa.

Budgeten för UF:s regiontjäns-
ter i Österbotten är 200. 000 euro 
med två anställda; regionchef och 
fortbildnings- och projektkoordi-
nator. Intäkterna till den regiona-
la verksamheten fördelas mellan 
Ung Företagsamhet r.f. (43 %), 
kommunerna (22 %), näringslivs-
bolagen (15 %), sponsorer (10 %) 
och stiftelser (10 %).

Det kommunala bidraget base-
rar sig på antalet grundskole- och 
gymnasieelever i kommunen och 
är beroende på den nivå av regi-
ontjänster som kommunens sko-
lor önskar utnyttja.

Kommunstyrelsen valde 
10.10.2022 att bidra med 750 euro 
årligen till Ung Företagsamhet r.f. 
enligt nivå B för perioden 2023-
2025.

Bildningschef
Bildningschef Johan Gulin 

har på egen begäran anhållit 
om befrielse från sin tjänst per 
31.7.2022.

Enligt Korsnäs kommuns för-
valtningsstadga är det anställande 
myndighet, som beviljar befrielse 
från tjänsten som bildningschef. 
På grund av att anhållan kommer 
mitt i sommaruppehållet togs be-
slutet i detta fall av kommundi-
rektören och förs till fullmäktiges 
nästa möte hösten 2022.

Fullmäktige godkände 26.9.2022 
Johan Gulin befrielse från tjänsten 
som bildningschef.

Rekrytering av ny bildningschef
I och med att ordinarie tjänste-

innehavare begärde befrielse från 
tjänsten som bildningschef per 
31.7.2022 har tjänsten tillfälligt 
besatts med interna arrangemang 
för tiden 1.8-31.12.2022. Camilla 
Moliis fungerar som tf bildnings-
chef under hösten.

Kommunstyrelsen beslutade 
19.9.2022 att lediganslå tjänsten 
som bildningschef i Korsnäs kom-
mun med tillträde från och med 
den 1.1.2023.

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

Från Österbottens Välfärds-
område har inkommit begäran 
att utnämna medlemmar till väl-
färdsområdets påverkansorgan 
för mandatperioden 1.1.2023 
–31.5.2025.

Kommunstyrelsen utsåg 
19.9.2022 Korsnäs kommuns 
medlemmar till påverkansorga-

nen för mandatperioden 1.1.2023 
– 31.05.2025. Valet komplettera-
des 10.10.2022.

Äldreråd: Vivan Vesterback, or-
dinarie och Håkan Häggblom er-
sättare.

Råd för personer med funk-
tionsnedsättning: Pontus West-
malm ordinarie och Janina Han-
nus ersättare.

Ungdomsfullmäktige: Amanda 
Åkersten ordinarie och Jonathan 
Backholm ersättare.

Medlemmar till påverkansorgan  
i Österbottens välfärdsområde
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Kommunfullmäktige godkän-
de 26.9.2022 kommunens nya 
strategi ”Korsnäs 2030”. Strate-
gin ska användas i budgetarbetet 
från och med hösten 2022.

Strategins utgångspunkter och 
vision är att Korsnäs ska vara en 
trygg boendekommun, som är 
livskraftig och inkluderande

• Företagsam och internatio-
nell

• Växande och utvecklande
• Trygg, familjevänlig och in-

kluderande boendemiljö
• Befolkningsmängd över 2 

000 invånare
I strategin bestäms målsättning-

arna för samhällsutvecklingen i 
Korsnäs, för kommunens ekono-
mi, för småbarnspedagogiken, ut-
bildningen, äldreomsorgen, övrig 
socialvård, biblioteks- och kultur-
väsendet, ungdomsverksamheten 

Kommunstrategi 2030

och fritiden, medborgarinstitutet, 
markanvändning, fastigheter, vat-
ten och avlopp, trafik, miljövård 
och landskapsvård, näringslivet 
och klimatmål. Dessutom sätts ex-
tra vikt på personalpolitiken och 
invånarnas delaktighet. 

Strategin ska utvärderas och 
uppdateras årligen. Strategin är 
uppgjord för en tidsperiod som 
överlappar två fullmäktigeperi-

Enligt Korsnäs kommuns för-
valtningsstadga ska det i Korsnäs 
finnas ett ungdomsråd med fem 
medlemmar. 

Ungdomsrådets uppgifter är att
1. följa med den yngre befolk-

ningens behov och ta initiativ till 
och göra framställningar samt 
avge utlåtanden och rekommen-
dationer i ungdomsfrågor.

2. bevaka att viktiga frågor för 
den yngre befolkningen beaktas 
i alla organs verksamhet och att 
deras sakkunskap förmedlas till 
dessa organ.

3. befrämja ungdomars del-
tagande i olika föreningars och 
kommunala verksamheter så som 
ungdoms-, idrotts-, fritids- och 
kulturverksamhet.

Kommunstyrelsen tillsatte 
19.9.2022 ett ungdomsråd. Men 
eftersom tillräckligt antal ersättare 
inte fanns, beslutade kommunsty-
relsen återkomma till ärendet vid 
följande möte. 

Kommunstyrelsen komplettera-
de 10.10.2022 ungdomsrådet med 
tre ersättare. Kommunstyrelsen 
föreslog dessutom för fullmäktige 
att ungdomsrådets sammansätt-
ning ändras så att ersättarna inte 
är personliga ersättare utan samt-
liga kallas till mötena och arvoden 
erläggs enligt närvaro.

Ungdomsrådets medlemmar
I ungdomsrådet för mandatperi-

oden 2021-23 ingår:
Ordinarie: Amanda Åkersten, 

Val av ungdomsråd för  
mandatperioden 2021-2023

KORSNÄS 2030
Godkänd av fullmäktige 26.9.2022

oder. Fullmäktige ska utvärdera 
strategin minst en gång under sin 
period dvs vart fjärde år. En årlig 
utvärdering sker varje år och in-
volverar även fullmäktige i strate-
giarbetet. I slutet av varje fullmäk-
tigeperiod genomförs en större 
justering och en uppdatering inför 
nästa fullmäktige för att skapa en 
kontinuitet i verksamheten. 

Jennifer Sten, Anna-Stina Öling, 
Jonathan Backholm och Alma Sö-
dergran. 

Ersättare: Wilmer Ribacka, Fa-
ruk Hodzic, Joel Lindholm, Adeli-
na Udd, Matilda Bjurbäck och 
Belinn Lindeqvist.

Gruppen utser ordförande och 
viceordförande inom sig. Som 
sekreterare för gruppen fungerar 
ungdomsledaren. 
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Fritidskansliet och biblioteket 
har sökt och fått bidrag från un-
dervisnings-och kulturministe-
riet för att tillsammans med över 
200 andra kommuner fortsätta 
ordna hobbyverksamhet i kom-
munens skolor efter skoldagens 
slut. Finlandsmodellen syftar till 
att göra det möjligt för varje barn 
och ungdom att ha en trevlig och 
gratis hobby, gärna en sådan som 
de vill fortsätta med hela livet. 

Hobbyverksamheten ska vara 
oberoende av familjens ekono-
mi och föräldrarnas möjlighet att 
skjutsa till de olika aktiviteterna. 
Finlandsmodellen ska inte ses som 
en konkurrent till andra aktivite-
ter som erbjuds, utan den kan tjä-
na som en inkörsport till fortsatt 
intresse! 

Förra våren gjordes en under-
sökning om vad barnen är intres-
serade av att göra och programmet 
har i huvudsak planerats utgåen-
de från barnens egna önskemål. 
Ändå vill vi prioritera aktiviteter 
med rörelse, motion och bollsport. 
Vi hoppas kunna hålla i gång nå-
gon sådan verksamhet hela läsåret 
i alla skolor.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
Koordinator i Korsnäs

Den nya perioden började den 1 
oktober. Som koordinator jobbar 
Alma Södergran 5 timmar i veck-
an, åtminstone fram till jullovet. 
Hon är anträffbar på Finlandsmo-
dellens telefon 050-9119014 eller 
på WhatsApp. Alma tar emot an-
mälningar, sköter kontakten till 
skolorna och klubbarnas ledare, 
ser till att det finns mellanmål då 
det behövs och sköter allt övrigt 
praktiskt.  Idrottsinstruktören Ro-
ger Lindholm och biblioteksche-
fen Carola Bäckström fungerar 
som stödtrupp för koordinatorn 
och det är fritt fram att kontakta 

även oss om något behöver disku-
teras.

Finlandsmodellen, som egentli-
gen är Islandsmodellen, den väl-
fungerande idén har importerats 
därifrån, är kommunens hobby-
verksamhet för barn och ungdom. 
Verksamheten sker i gott samar-
bete med skolorna och ledarna för 
hobbyverksamheten, något som vi 
ansvariga är mycket tacksamma 
för! 

Finlandsmodellens logo är ett H. 
På svenska kan vi föreställa oss att 
den står för H som i HOBBY!

Läs mera: https://harrastami-
sensuomenmalli.fi/ 

FINLANDSMODELLEN
KORSNÄS

Dagverksamhet för äldre har 
funnits i kommunens kom-
munstrategi och ekonomiplan i 
många år. 

Vård- och omsorgsnämnden har 
utrett hur dagverksamhet för äld-
re kunde ordnas med målsättning 
att verksamhet ska kunna startas 2 
dagar/vecka i oktober 2022.

Vård- och omsorgsnämnden 
12.9.2022 beslutade att dagverk-

Dagverksamhet för äldre

samhet för äldre inleds. Transport 
till och från dagverksamheten ut-
reds.

Aktuell information om dag-
verksamheten finns på motståen-
de sida.
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Bukettens julbasar 
Fredagen 18.11 2022 

Kl. 15-18  

Skylvägen 2, Korsnäs 

• Försäljning av julkransar, stickat, bakverk, inläggningar mm.

• Lotteri

• Försäljning av grillkorv och potatissallad, kaffe med dopp och glögg

Välkommen! 

Dagverksamhet för äldre
Önskar du sysselsättning, social samvaro och en meningsfull vardag? 

Då passar vår nystartade dagverksamhet perfekt för dig! 

Välkommen på dagverksamhet till Buketten
Skylvägen 2, Korsnäs 

Måndagar kl. 10.30 - 15.30 (med start från 31.10) 
Onsdagar kl. 10.30 - 15.30 (med start från 26.10.22)

Kostnad 17.50 € / tillfälle. Lunch och kaffe ingår i priset.

Vid intresse ansök om möjlighet att delta genom att kontakta äldreomsorgen i
Korsnäs kommun

Äldreomsorgsledare Marina Westerlund tel.nr. 050-552 9621 
Hemserviceledare Johanna Juthborg tel.nr. 050-371 4501
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Molpe daghem Tulavippan har nu funnits i 10 år. Daghemmets första decennium Þrades 
med öppet hus på förmiddagen och barn-föräldra-kväll 15.9.2022. En hel del besökare 
hade vi under dagen, då elever och personal från Molpe skola besökte oss och de 
blandades upp med både ”byssbor och utbyss”. 

På kvällen stod olika aktivitets-stationer på programmet: Lövpyssel i växthuset, cykelbana 
på rinken och att måla en ßaggbit vid ett bord på trappan. Alla ßaggbitar ska färdigställas 
till Tulavippans egen ßagga och blir ett minne från festen och daghemmets första årtionde. 
Festtalet hölls av kommunfullmäktigeordförande Camilla Ribacka.

Under dagen och kvällen serverades Þka i äkta Tulavippan-anda utomhus. Stekpannebröd 
på förmiddagen och Muurikka-äppelpaj på kvällen. Daghemmet uppvaktades också under 
festdagen med fruktträd, en bok och en skål. 

Molpe daghem Tulavippan 10 år
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Det första Vind Café-mötet i Korsnäs i anslut-
ning till det planerade havsbaserade vindkrafts-
projektet samlade drygt 30 representanter för in-
tressentgrupperna den 20 september. Den livliga 
debatten och frågorna visade hur viktig den lokala 
dialogen är. 

Regiondirektör Mikael Nordström vid Kustens na-
turtjänster, Forststyrelsen, öppnade mötet för intres-
sentgrupperna med ett anförande om havsfågelbe-
ståndet och havsvindkraft. Projektexpert Heidi Vest 
berättade samtidigt om hur projektet fortskrider. 
Därefter följde kommundirektör Christina Båssars 
hälsning från kommunen. Båssar belyste projektet ur 
de lokala beslutsfattarnas synvinkel.

Under diskussionen frågade man bland annat om 
havsvindkraftsprojektets inverkan på fastigheternas 
värde, eventuella köpare av el som produceras, sjö-
kabelns landföringsställen och kraftverkens inverkan 
på plankton i vindkraftsparkens område.

Inga fastigheter inom influensområdet
Korsnäs havsvindkraftspark ligger över 15 km från 

kusten. Det finns varken fast bosättning eller fritids-
bosättning i området. De närmaste fritidsbostäderna 
ligger cirka 12 km bort.

Ljuden från vindkraftverken sprider sig högst tre 
kilometer. Ljudet dämpas av andra ljud från havet, 
såsom vindar och vågor.

Vid solsken kan vindkraftverken orsaka blinkande 
skuggning. Skuggan sträcker sig högst några kilome-
ter, där det syns några ögonblick i taget. I praktiken 
kan man se blinkande skugga om man färdas med båt 
i vindkraftsparkens område.

Havsvindkraftsparken är ett omfattande projekt 
som om det genomförs ökar den ekonomiska akti-
viteten på orten och medför sannolikt fler invånare, 
vilket kan öka efterfrågan på fritidsbostäder. Konse-
kvenserna för fastighetsmarknaden kommer till ut-
tryck i takt med att projektet fortskrider.

El för industribruk
Vindkraftsparken producerar uppskattningsvis cir-

ka 5 000 gigawattimmar el. Mängden skulle räcka till 
för uppvärmning av 250 000 eluppvärmda egnahems-
hus under ett år. Stora mängder el säljs i allmänhet till 
partiköpare eller till användningen inom industrien. 
Den som bygger och driver vindkraftverket i Korsnäs 
ansvarar i sinom tid också för elförsäljningen. Samar-
betspartnern har ännu inte valts, så det är inte möjligt 

att bedöma användningsändamålen för el.
Industrin behöver ständigt mer utsläppsfri el av 

klimatskäl. Därför är Korsnäs havsvindkraftspark en 
mycket viktig investering.

Sjökabelns landföringsställe undersöks
Den el som produceras av havsvindkraftsparken 

överförs längs en sjökabel till en elstation. Därefter 
går kabeln sannolikt som luftledning. Landförings-
alternativen bedöms i miljökonsekvensbedömnings-
processen (MKB), vars förutredningar pågår.

Nästa Vind Café-möte hålls den 25 oktober
Forststyrelsen förbereder nästa Vind Café-mö-

te som kommer att hållas kl. 17.30 den 25 oktober i 
Korsnäsgården. På mötet går man igenom den aktu-
ella situation på elmarknaden samt frågor som gäller 
fisket och undervattensfloran och -faunan. 

Följande Vind Café ordnas den 22 november med 
information om världsarvet Kvarkens skärgård.

Ytterligare information: Heidi Vest, projektexpert, 
Forststyrelsen, tfn +358 40 167 6862

Stort deltagande vid det första  
Vind Café-mötet i Korsnäs

I Forststyrelsens evenemangsserie Vind Café diskuteras och 
svaras på frågor om natur, miljö och vindkraft. 

Välkommen till nästa Vind café: 
Kvarkens skärgårds världsarvsområde 
och havsvindkraft 

Tisdagen den 22 november, kl. 17.30 
Korsnäsgården
Vikingvägen 9  
66200 Korsnäs 

Om temat Kvarkens skärgårds världsarvsområde berättar Malin 
Henriksson, världsarvskoordinator vid Forststyrelsens Naturtjänster. 
Vi diskuterar även om andra ämnen som är aktuella i 
havsvindkraftsprojektet.  

Kommunens representant deltar. 
Evenemanget är tvåspråkigt. 
Servering 
Välkommen! 

Ytterligare information: Heidi Vest, Forststyrelsen, tel. 040 167 6862 
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I början av hösten var dussintals företag till salu 
i Vasaregionen. VASEKs ägarskiftesexperter Kjell 
Nydahl och Antti Alasaari hade på sin lista 64 före-
tag som letade efter en ny ägare i augusti. En del 
av dem är i så kallad tyst försäljning, så inga för-
säljningsannonser finns på dem varken på nätet 
eller i dagstidningarna. Företagen som var och 
fortfarande finns på listan representerar flera olika 
branscher: restauranger, olika företag inom han-
dels- eller tjänstesektorn eller småindustriföretag.

Företagsrådgivarna på Startia och VASEK föreslår 
att köpa ett företag, som redan är verksamt, som ett 
alternativ för dem som planerar att starta eget. Men 
även de som är intresserade av att köpa ett företag 
är ofta i kontakt med VASEK och frågar vilka typer av 
företag som är till salu.

– Det finns serieentreprenörer som ständigt le-
tar efter nya affärsmöjligheter. Dessutom finns det 
företagare som letar efter andra företag i samma 
bransch för att utvidga sin egen verksamhet. Anting-
en genom att slå samman funktionerna, eller så att 
verksamheten i köparens eget företag diversifieras. 
Ibland vill man köpa ut en konkurrent, andra gånger 
vill man köpa kunder. Det blir allt vanligare att ett 
företag köps ut på grund av sin kompetenta arbets-
kraft, säger Alasaari.

Efterfrågan särskilt på företag som tillverkar egna produkter
Enligt Nydahl frågar köparkandidater oftast efter 

små industriföretag, företag som tillverkar egna pro-
dukter eller företag inom handeln.

– Om du har produktionsverksamhet, ett lönsamt 
detaljhandels- eller industriföretag och du börjat 
tänka på att sälja företaget, lönar det sig att informe-
ra oss om din vilja att sälja. Om en intresserad köpar-

kandidat frågar oss om ett liknande företag, kan vi 
att föra samman säljaren och köparkandidaten. Na-
turligtvis är vår tjänst konfidentiell, så vi lämnar inte 
ut information som identifierar företaget till köpar-
kandidaten utan säljarens tillstånd, betonar Nydahl.

Företagsköpsförhandlingar omfattar ofta sekre-
tessavtal och ibland intentionsavtal och fortsätter i 
en viss ordning. VASEKs ägarskiftesexperter hjälper 
båda parterna i transaktionen att före processen vi-
dare i rätt ordning.

Företaget i försäljningsskick
Om man blir intresserad av att sälja sitt företag, ef-

ter att man har läst den här artikeln om att sälja sitt 
företag, uppmanar Nydahl och Alasaari företagaren 
att börja med att sätta företaget i försäljningsskick.

– Vi har en lista med mer än 20 köpare, så det kan 
hända att du snabbt hittar en ny ägare för din verk-
samhet, säger de.

– Organisera ditt företag så att det är så attraktivt 
som möjligt att köpa. Företaget ska vara lönsamt, ha 
bra produkter och fungerande kundrelationer. Om 
möjligt, sträva efter att göra företagets verksam-
het så oberoende som möjligt från ditt eget arbete. 
Ordna all dokumentation och håll dina tillstånd upp-
daterade. Kontrollera också att alla företagets av-
tal, inklusive anställningsavtal, har dokumenterats, 
meddelar Alasaari och påminner ännu om att läsa 
ägarskiftesguiden riktad till säljaren av företaget.

Boka tid till företagsrådgivare och ladda ner ägar-
skiftesguider på www.vasek.fi 

Köpare letar efter företag Köpare letar efter företag 
inom produktion och handelinom produktion och handel
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Säsongens fyra terrängtävlingar har hållits i de olika byarna. Terrängcupen 
samlade 35 deltagare. Prisutdelning i samband med Majblomsloppet i 
Korsnäs den 4 maj.
Tillsammans med Malax IF arrangerades DM i landsvägslöpning den 9 maj i 
Malax.
Två regiontävlingar har hållits vid Korsnäs Arena. Den första, majkastet den 
18 maj, lockade många deltagare med bl.a. Frans Kruger från Vasa IS. Han är 
etta i landsstatistiken i diskus för herrar. Den andra tävlingen gick av stapeln 
den 3 augusti. Även den lockade många deltagare. Vi får säkert se flera fina 
tävlingar nästa sommar då speakertornet vid Korsnäs Arena skall invigas.
10 klubbtävlingar/träningar har arrangerats för våra egna juniorer. Närmare 
45 juniorer har deltagit i roliga och spännande tävlingar.
Nytt för i sommar var den nya klubbkampen mellan IF Fyren, Kraft friidrott 
och Malax IF. IF Fyren arrangerade tävlingen på Korsnäs Arena den 10 augusti. 
Segern i den första klubbkampen gick till Malax IF.
Under lantdagen den 13 augusti ordnades soppservering på församlingshem-
met tillsammans med Korsnäs FF.
Årets minivarv löptes den 24 augusti på arenan och de löpsugna juniorerna 
sprang in närmare 1000 € till föreningens kassa.
En av säsongens höjdpunkter var aktivitetsdagen i Kristinestad den 17 sep-
tember. Dagen började på Bötombergen med lekar, stafetter och trappträ-
ning för både juniorer och föräldrar. Därefter körde bussen till simhallen. Där 

fick alla simma, åka i rutschkana och leka med olika simredskap. Avslutningsvis 
blev alla mätta av att få äta pizzabuffé.

Friidrottsavslutning med prisutdelning
Friidrottsavslutning hölls på Waterloo den 16 oktober. Där premierades alla 
juniorer på olika sätt. Pokaler, nyttopris, presentkort och stipendier. Servering 
stod också på programmet.
Fyren bästa 2022: Casper Holm och Joel Blomqvist
Fyren hederspris, goda prestationer: Liam Wide och Hannes Söderman
Årets tränare: Nadja Söderholm och Camilla Lagerström
FM/SFI medaljörer: Casper Holm och Joel Blomqvist
Casper guld på 800m och silver på 2000 m, Joel silver i diskus
DM medaljörer: Nathalie Nystrand, Agnes Berglund, Kent Nykamb, Thomas 
Ramstedt, Hannes Söderman, Liam Wide, Amanda Vesterback, Casper Holm, 
Linda Backgren-Holm, Kari Palomaa, Joel Blomqvist, Celine Ramstedt, Marius 
Ramstedt, Filip Fröding, Isak Lindholm, Wilma Backholm, Elwin Fröding, Emma 
Vägar, Elias Vesterback, Lenni Backholm och Signe Fröding. 21 st.

Nya klubbrekord
Casper Holm, herrar 800 m 2.01,32, även ÖID rekord i klassen P-15 år
Amanda Vesterback, F-14 år kula 12.52 och diskus 44.41
Nathalie Nystrand, damer 3-steg 9.99
Liam Wide, P-12 år 60 m häck 10,94 och 150 m 21,85

IF FYREN Friidrottssäsongen 2022
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Aktivitetsdag på BötombergenAktivitetsdag på Bötombergen

Minea Ekström, Edith 
Hofman, Isabelle Moliis

Liam Wide, Hannes 
Söderman

Liam Wide, Elias Vesterback, 
William Snickars

Tommy Vesterback 
och Nadja Söder-
holm, årets tränare.

Stella Wide, Frida Sandman, Emilia 
Rosendahl, Ellen Rosendahl

Ida Karlsson, Emma Vägar, Ella 
Berglund, Amanda Vesterback

Zacharias Moliis, Zander Moliis, Noah 
Rosendahl, Willy Mann, Vincent Mann
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Så är seniorernas säsong 2022 slut - och bra gick 
det. Korsnäs FF:s div 3 lag slutade på en utmärkt 
tredje plats i serien, bara två poäng bakom 
seriesegraren VPS/Akatemia och en poäng efter 
Sporting Kristina. 

Offensiva har vi varit under hela säsongen, vilket 
ledde till att vi gjort flest mål, hela 93 st, i hela 
Västra Finlands Bolldistrikt div 3. Vitor Gomez 
gjorde också flest mål i distriktet, 28 st, tillsam-
mans med Elias Ahde från P-Iirot i Raumo. Andrii 
Barladym var trea med 26 mål. Det offensiva 
spelet ledde tyvärr också till fler insläppta mål, 
men målrika matcher är roligare för publiken att se 
på.

Andra laget gjorde också en fullt godkänd insats. 
De tog sig till övre slutspelet i div 6, där de efter 
några snöpliga förluster slutade åtta. MaIF vann 
den serien och steg till femman. Vi gratulerar!

SLUT PÅ SÄSONGEN 2022

Vi vill också tacka den talrika publiken på match-
erna samt sponsorerna, vilka har gjort att vi fram-
gångsrikt kunnat genomföra säsongen.

Efter utesäsong följer innesäsong med futsal. En 
stor del av våra spelare deltar i distriktets div 3 
futsalserie med BFF Gazije. I år har vi också ett lag 
i div 4 under namnet BFF Gazije 2/Korsnäs FF. Trä-
ningarna och hemmamatcherna sker i Pixnehallen, 
så de som vill se på futsal måste söka sig till Malax.

Julkalenderförsäljningen står också inför dörren, 
så inom kort finns denna populära kalender att 
köpas. Kom ihåg att, förutom att ni har chans att 
vinna priser, stöder ni på samma gång fotbolls-
verksamheten i kommunen. Julkalenderförsälj-
ningen är också i år ett samarbete mellan Korsnäs 
FF, MaIF och PeIK.

Börje Maars

Korsnäs FF:s representationslag år 2022
Övre raden fr. v. Edin Halilcevic, Andrii Barladym, Oleksandr Muzyka, Ihor Indutnyi, Michael Mejia, 
Mohammad Jafari.

Nedre raden fr. v. Serhii Chebotarov, Andrii Kovalov, Sebastian Onkowijaya, Hunter Olson, Vitor Gomes.
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Söndag 25.9 höll Koff fotbollsjuniorer avslutning till-
sammans på en solig Korsnäs Arena. 

Det spelades föräldramatcher, man fick pröva på ”bubb-
le soccer”, prisutdelning med Sebastian och Vitor från 
första laget och så som sig bör korv, kaffe och glass.

Säsongsavslutning för Koffs fotbollsjuniorer
Vi får säga toppen kämpat av alla våra juniorer hela 
säsongen, stort tack till fantastiska tränare och ledare 
som håller ihop verksamheten och satsar sin fritid, tack 
till föräldrarna som supportar, skjutsar, bakar och grillar 
korv. Ännu tack till publiken som kommer och hejar! Om 
inte innan så ses vi nästa år på Korsnäs Arena igen!

Sofia Mitts-Björkblom

Koff Mix-7

Koff P-10

Koff P-13

Koff F-13
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Hörselrådgivning 
i Korsnäs 1.11.2022 kl 16.30-18.00

Hörselrådgivarna Mona Gullmes och Harriet Harf 
ordnar hörselrådgivning i Korsnäs tisdag 1.11.2022 kl 
16.30-18.00 i socialarbetarens utrymmen i Korsnäs 
kommungård med ingång från Strandvägen 4323.
Det är bara att komma in utan förhandsbokning!
Vid rådgivningen ges information i hörselfrågor, skötsel 
av hörapparater, batteriförmedling mm
Välkommen!
Sydösterbottens Hörselförening rf
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KORSNÄSKORSNÄS
På gång iPå gång i

Julmarknad på 
museiområdet

26.11.2022 kl 11-14
Ute på gårdstunet säljer vi dörrkransar, kakor, 

bullar och har ett lotteri med fina vinster.

Inne i prästgårdsmuséet bakar vi pepparkakor och 
har julpyssel för barn och föräldrar.

Välkomna!

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf

Malax-Korsnäs cancerklubb  
Info om kommande program

9.11. kl 18.30 Träff i nya Korsnäsgården
Urolog Patrik berättar om prostata och blåssjukdomar. Vi 
hoppas speciellt att många män passar på att komma och få 
information.  

24.11. kl. 11.00-15.00  
Sjukskötare från Österbottens Cancerförening granskar 
födelsemärken / hudförändringar vid hälsocentralen i Malax.  
Tidsbeställning enbart på Cancerföreningens nummer 
050 411 5477  tisdag 22.11 från kl. 9.00, tills alla tider är 
bokade. Lokala cancerklubben tar betalt, 10 €.

27.11. kl. 13.00 Julfest med mat i Nybygården 
Vi ordnar julfest tillsammans med Malax-Korsnäs 
hjärtförening 27.11 kl. 13.00.  
Anmälningar senast 20.11 till Majvor Råholm, tel. 044-
3615008.

9.12. kl. 8.00 – 17.00 Må Bra Dag på Härmä Spa  
Vi åker med buss på morgonen och kommer hem på 
eftermiddagen.  Föreläsningar, god mat, gemenskap och 
möjlighet att vara på spaavdelningen. Bussen startar i 
Korsnäs.   
Anmälningar senast 2.12. till Majvor, tel. 044-3651008.

Välkomna med!
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Meny med Andreas Nylind som kock (Meny med Andreas Nylind som kock (35 €/person)35 €/person)
• • Laxcheesecake på örtbäddLaxcheesecake på örtbädd
• • Rostbiff med timjan-rödvinssås, potatisgra-Rostbiff med timjan-rödvinssås, potatisgra-

täng och ljummen brysselkålssallad med täng och ljummen brysselkålssallad med 
baconbacon

• • Äppelkompott med mascarponekräm och hav-Äppelkompott med mascarponekräm och hav-
resmulresmul

Trevligt program med sång och musik av Trevligt program med sång och musik av 
Camilla Nordlund och Kalle Teir Camilla Nordlund och Kalle Teir 
Sandra Sund och Kalle HeikiusSandra Sund och Kalle Heikius

Anmäl er till julfesten senast 1.12.2022 tillAnmäl er till julfesten senast 1.12.2022 till
Anna-Lena Kronqvist 040-756 5597Anna-Lena Kronqvist 040-756 5597

Välkomna!Välkomna!

Korsnäsnejdens Pensionärer rf

JULFEST PÅ KORSNÄSGÅRDEN
Lördag 17.12.2022 kl 17.00

Söndag	4.12	kl	19:00	
Vid	Taklax	UF	
Boka:	
www.ne;cket.fi	
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Välgörenhetsmiddag
KARENNI pengainsamling till IDP 

(Internally Displaced People) 
Till vilket ändamål?

Pengainsamling för att hjälpa vårt 
Karennifolk i hemlandet. Myanmar  
befinner sig i inbördeskrig och de som 
befinner sig i flyktinglägren är i behov 
av mat och kläder

Vad serveras? 
 En buffé med asiatiska maträtter

När?
 Lördag 12 november kl. 11 – 14 

Var? 
Molpe Paviljong eller Take Away 

Pris?
8€ för barn under 10år 

15€ för vuxna / barn över 11 år
Betalning kontant eller MobilePay

MENY:
1. Stekt Wok grönsaker 
2. Kycklinggryta med kokosmjölk 
3. Köttgryta (asiatisk stil)
4. Spaghetti med grönsaker
5. Vårrullar
6. Chilisås 
7. Ris 
8. Fisk chips 

Efterrätt
Blåbärpaj med vaniljsås & kaffe

Anmälning senast fredag 4 november  
(Meddela namn och antal personer) 

Kontakt: Taw  Meh, Tel: 041 313 0823

OBS! Alla pengar som samlas in används till de behöriga.  
Alla slantar räknas som stöd.

Arrangör: Karenni Society Finland ry (KnSF )
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Julfest för Företagare och privatpersoner
Korsnäsgården lördag 10.12 kl. 18.00-02.00

  Meny
Skagen fylld vol au vent med picklade betor

  Rostbiff med rödvins- och baconsky,
potatis- och västerbottengratäng samt timjanrostad morot

Kladdkaka i glas toppad med baileys-chokladmoussé och passionsfrukt

Drycker
Öl, cider, lonkero, vin, konjak, whisky, vodka, likör m.m

             även alkoholfria drycker finns

Supékort 45 € 
(fakturerings- och drinkbiljettsystem för företagare)

Anmälningar till Anneli: 050-59 71 930  eller  anneli.pellfolk@netikka.fi
senast 7.12 (anmäl även dieter)

Arr. Korsnäs BUF

Underhållning av Festingarna
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Ändrad öppethållning
4.11, dag före helg, biblioteket stänger kl. 16.

5.12, dag före helg, biblioteket öppet kl. 12-16.

Utställningar
November utställare är Vivan Österberg. Utställ-

ningen öppnas på Svenska dagen.
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Nordiska litteraturveckan
Nordiska litteraturveckan ordnas 14-20.11.  

Årets tema är Natur i Norden.
 14.11. Kom och kura skymning  

tillsammans med bokcirkeln  
Bokbabblarna!  

Kl. 19 börjar högläsningen av årets 
tematext ur Ålevangeliet av Patrik 

Svensson

Kura gryning för barn, årets tematext: 
Om du möter en björn av Malin Kivelä.
Camilla Rönnholm läser och leder kul 
bokaktiviteter. Boka in din grupp på 

torsdag eller fredag förmiddag. 

Svenska veckan i Korsnäs bibliotek

Bokprat i Boktober

Specialbiblioteksfunktionär Tobias Larsson 
berättar och ger tips om böcker och läsning för 

barn. Måndag 31.10 kl 19 i biblioteket 
31.10 på dagen i Korsnäs skola 

1.11 på dagen i Molpe och Taklax skolor

Ung i förening

2.11. kl 18-20 Ung i förening
Workshop i biblioteket för unga - se puff intill

Arr. Centrias projekt

Biblioteksparlamentet

Parlamentet samlas  
3.11. kl 18.30

Författaren och journalisten 
Lars Sund talar om journalisti-
kens betydelse för demokrati. 

Kom och debattera!
Servering

Svenska dagen-fest

Svenska dagen-fest i  
biblioteket 6.11. kl. 13 

Desiree Saarela, sång och 
gitarr Fred Södergran berättar 
och visar bilder från sin vardag 
som vildmarksguide på spän-

nande platser ute i världen 
Kaffe och tårta dagen till ära

Vernissage

Vivan Österbergs utställning öppnas på Svenska 
dagen 6.11. Visas hela november.

Nordisk litteraturvecka  
Natur i Norden

Nordisk litteraturuge  
Natur i Norden

Nordisk litteraturuke  
Natur i Norden

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 
Pohjolan luonto

Norræn bókmenntavika 
Norræn náttúra

Norðurlendsk bókmentavika 
Náttúran í Norðurlondum

Nunat Avannarliit atuagaataasa sapaatip-akunnerat 
Nunani avannarlerni pinngortitaq

Nordic Literature Week 
Nature in the Nordics

14-20/11 2022
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Barnteater

Bockarna Bruse
Under en sagostund med Bockarna Bruse på bad-
huset får den kända sagan nytt liv i en rolig, tokig 
och spännande berättelse med Wasa Teaters skå-
despelare Carola Sarén eller teaterpedagog Sarah 

Bergkulla. 

Spelas 25.11 i Molpe skola.

Kalas på riktigt
24.11 kl. 9.45-10.15 spelar Teater Taimine för dag-
hemmen i Korsnäs skola Lena Frölander-Ulfs pjäs 

Kalas på riktigt

PETTSON OCH FINDUS 
FIRAR JUL

Barnens Estrad visar Pett-
son och Findus firar jul 

När julen närmar sig hemma 
hos katten Findus och gubben 

Pettson händer det ett och 
annat.

En rolig, glad och stämnings-
full pjäs om det tjusiga paret 

och deras julbestyr.

Spelas i biblioteket 
5.12 kl. 9.30. 
Fritt inträde
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Juljazz
16.12 kl. 19 Juljazz i biblioteket

med Mariah Hortans/Mathias Sandberg Duo
Fritt inträde
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FÖRSAMLINGSNYTT

Baltikumvännerna
Vi kommer att sända iväg en hjälpsändning 

till Litauen efter 8.11. Exakt datum meddelas i 
Kyrkpressen och på Facebook. Har du möbler och 

större användbara föremål i gott skick, som du 
vill bli av med, är du välkommen med dem till 

gruvan den dagen som vi lastar. Kom med dem 
på förmiddagen, före kl.12, så att sakerna kan 

stuvas in i transporten i rätt ordning. Vi har inga 
förvaringsutrymmen så sakerna kan inte förvaras 
”vid gruvon”. Tveka inte att ta kontakt om du har 

frågor och funderingar: 044 4101825/Hanna.

Loppis öppnar  
1.11. 2022

K
o
r
s
n

ä
s
 f

ö
r
s
a
m

l
in

g
 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r

Efterlysning
Hygienprodukter 

till ukrainska 
flyktingar i Litauen!

I november kommer Baltikumvännerna att skicka iväg en 
hjälpsändning till Litauen. I Litauen önskar samaritiska förbundet 
nu speciellt hygienprodukter av allehanda slag som behövs i deras 
arbete för de ukrainska flyktingarna vid gränsen.
Förslagsvis: olika tvättmedel för ”kroppens alla delar”, bindor, wc-
papper, tandborstar med mera. 
Kom in med det till pastorskansli 
under dagtid, eller sätt det i en påse 
utanför diakonidörren om ingen är på 
plats! 

Arrangör: Baltikumvännerna-diakonin 
i Korsnäs församling/diakon Hanna 
Hofman (044 4101825)

Sö 30.10 kl. 11.00 Högmässa i kyrkan, Guy Kron-
qvist, Deseré Granholm.
Lö 5.11 kl. 11.00 Allhelgonagudstjänst med lju-
ständning för de församlingsmedlemmar som 
avlidit sedan allhelgona i fjol. Sång av Kyrkokö-
ren, dir. Deseré Granholm. Om ljuständning 
önskas för andra avlidna än Korsnäs församlings 
medlemmar, vänligen meddela till pastorskans-
liet, tel. 044 4101800.
Sö 6.11 kl. 11.00 Högmässa i Molpe bykyrka.

Sopplunch på alla helgons dag
Välkommen på sopplunch till förmån för mis-
sionen på alla helgons dag 5.11 kl.12.00 efter 
Gudstjänsten. Soppa serveras så länge lagret 
räcker. Det blir åtminstone älgkött, kantarell- och 
korvsoppa. Bröd, dryck och kaffe med dopp ingår 
i priset. Köp hem eller ät på plats: 15 €/vuxna, 8€ 
för barn. 15 €/ liter. Tack till alla donatorer, samt 
Korsnäs älgjaktlag för köttet! Välkommen in! 

Månadens kaffeböner
Första måndagen i månaden kl.14.00 i barn- och 
ungdomsutrymmet!

Diskussionskväll inför församlingsvalet
Sö 6.11 kl. 18.00 Vad skall vi göra av församlingen?  

Diskussionskväll inför församlingsvalet i församlingshemmet.  
Ett antal kandidater medverkar. Kaffe med dopp till förmån för missionen!

Månadsträffar för missionen
Första hela veckan i månaden:
Onsdagar kl.10.00 i Korsbäck byagård
Torsdagar kl.10.00 i Harrström uf, på vinden
Fredagar kl. 13.00 i Molpe bönehus
Fri diskussion, liten andakt, kaffe med dopp till 
förmån för missionen. Kravlös samvaro!

Lunch ilag på Bistro
Måndag 31.10 kl.12.00 fortsätter de gemensamma 
luncherna på Bistro. Huvudsakligen på egen 
bekostnad. Tag kontakt med diakonen om ekono-
min är ett bekymmer för deltagandet. Efteråt kan 
vi gå på promenad tillsammans.

MUSIK!
Torsdagar: Kyrkokören kl.18.00
  Projektkören kl. 19.00 
Välkommen med! Är du osäker, kom och pröva om 
det är något för dig! 
H. Kantor Deseré

Sista inlämnings-
dag 8.11
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Info från Korsnäs 4HInfo från Korsnäs 4H

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

Halloweenskoj lö 29.10 kl. 11.00-15.00 för åk 1-6Halloweenskoj lö 29.10 kl. 11.00-15.00 för åk 1-6
Häng med på en skoj dag med massa pyssel! Vi gör mas-
ker, pysslar med trolldeg, gör ljuslyktor och girlanger – allt 
med halloweentema! Vi har paus för lunch emellan, vi gör 
en ”läskig” lunch tillsammans bestående av fingrar, maskar 
och pumpor! Som avslutning får alla barn en valbar ansikts-
målning!
Anmäl senast 26.10 på petra.sundholm@fs4h.fi (helst) eller 
045 876 4838. Deltagaravgift: 12€. Kom ihåg att meddela 
eventuella allergier! Ledare: Felicia, Mathilda, Frida och 
Petra.

Prisutdelning 11.11.2022 kl. 17.00-18.00Prisutdelning 11.11.2022 kl. 17.00-18.00
Alla som har lämnat in sina företagshäften eller antal tim-
mar eller resultat från solrostävlingen är välkomna! 4H 
bjuder på gratis tortilla, varefter prisutdelning till alla som 
meddelat sina resultat. Häftena kan lämnas in på kontoret 
eller skickas till Petra Sundholm, Valsbergsvägen 686, 64610 
Övermark. 
Anmäl deltagande senast 9.11 till petra.sundholm@fs4h.fi 
(helst) eller 045 876 4838.

Farsdagstårtor lö 12.11 för åk 1-6Farsdagstårtor lö 12.11 för åk 1-6
Grupp 1 kl. 13.00-14.00
Grupp 2 kl. 14.00-15.00 (vid behov)
Vi gör läckra smörgåstårtor till farsdag med skinkfyllning 
(kalkon vid behov) och annat gott. Smörgåstårtan räcker till 
ca. 10 portioner. Om grupp 1 blir fylld, sätter vi in en grupp 
till direkt efter. Deltagaravgift: 25€. 

Extra smörgåstårtor kan beställas av ”utomstående” för 50€ 
(begränsat antal). Smörgåstårtorna är laktosfria.
Anmäl deltagande (eller beställ) senast 9.11 på petra.sund-
holm@fs4h.fi (helst) eller 045 876 4838. Ledare: Petra, Ca-
rola och Frida.

Lillajulpyssel lö 26.11 kl. 13.00-15.00 för åk 1-6Lillajulpyssel lö 26.11 kl. 13.00-15.00 för åk 1-6
Vi gör julkort, girlanger, julgransdekorationer och dekorerar 
pepparkakor. Vi serverar ett litet mellanmål emellan så att 
pyssellusten håller i sig! Deltagaravgift: 10€. 
Anmäl senast 23.11 till petra.sundholm@fs4h.fi eller 045 876 
4838. Ledare: Felicia, Mathilda, Frida och Petra/Carola.

4H-julkassen lö 17.124H-julkassen lö 17.12
4H planerar en bakdag den 17.12 för att underlätta för alla 
inför julen. Vi bakar olika sorter mot beställning. Närmare 
info om kassens innehåll mm. kommer närmare, håll utkik! 
Avhämtning lö 17.12 på Norrbyvägen 2B (gamla apoteket). 
Frys in till julen, så underlättar ni julstöket!

Våra klubbar och evenemang hålls på Norrbyvägen 2B (gam-
la apoteket).
Kontaktuppgifter: Petra Sundholm, petra.sundholm@
fs4h.fi (anmäl helst per e-post) eller  045 876 4838. 

Vattenmätaravläsning
Ännu hinner ni meddela mätarställningen på Er 
vattenmätare. 
Vattenmätaravläsningen kan lämnas in elektroniskt 
på webben. Ni hittar den elektroniska blanketten 
på: www.korsnas.fi; Boende & närmiljö > 
Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare. 
Mätarställningen kan även sändas 
• per epost till Tekniska kansliet, emma.sand@

korsnas.fi 
• i ett frankerat kuvert till Korsnäs kommun, 

Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, 
• på en lapp som lämnas i kommunens postlåda.

Om vi inte erhållit 
mätaravläsningen senast 
31.10.2022 påförs Ni en 

straffavgift på  20 € + moms.

Tekniska kansliet

Stipendieansökan till Stipendieansökan till 
Korsnäs Lions Club UngdomsfondKorsnäs Lions Club Ungdomsfond
Kan sökas av mantalsskrivna studerande från 
Korsnäs, som går i skolor utanför Korsnäs eller 
Petalax.

Namn________________________________________

Adress________________________________________

Personsignum__________________________________

Skola_________________________________________

Kontonummer_________________________________

Ansökan inlämnas senast 18.11.2022 till 
LC Korsnäs/Bjarne Ismark, Kyrkobyvägen 167, 66200 
Korsnäs.

LC KORSNÄS  LC KORSNÄS  
informerarinformerar
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KORSNÄS FÖRETAGARE r.f. håller höstmöte 
(årsmöte)
onsdag 2.11.kl 19.00 på Restaurang Strand-
Mölle i Molpe, Korsnäs.

Sänd email eller sms om du deltar så vet vi med 
mängden mat o dryck vi bjuder på.

På höstmötet behandlas enligt stadgarna:
• styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2021
• fastställs bokslutet och fattas beslut om beviljande av 
ansvarsfrihet 
• fastställs verksamhetsplanen och budgeten för 2023
• fattas beslut om arvoden 
• väljs för föreningen en ordförande  
• väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att 
avgå,  verksamhetsgranskare och ersättare 
• väljs lokalföreningens representanter vid 
regionorganisationens möten under det följande kalenderåret 
• behandlas övriga ärenden som beretts av styrelsen eller 
som skriftligt framställts av medlemmarna till styrelsen minst 
tjugo (20) dygn före mötet.

Vi premierar Årets unga företagare och 
Årets företag 2021

•	 Magnus Sundell medlem i FiFs miljö- o hållbarhets-
utskott och ung företagare berättar om hållbarhets-
arbetet på förbundsnivån.

•	 Göran Östberg berättar om ”vad är grön omställ-
ning och cirkulär ekonomi betyder”

•	 Kommundirektör Christina Båssar och VD Hippi Hovi 
deltar och svarar på eventuella frågor

ALLA ÄR VÄLKOMNA – även fast du inte är medlem!
Dessutom bjuder vi på en kvällsbit och måltidsdrycker!

Anmäl dig genast om du kommer med  
sms eller whatsup på 0500366097
mail  ostberg.goran@outlook.com 

Möten

M
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t
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Finlands Röda Kors
Korsnäs avdelning

Höstmöte onsdagen 30.11.2022 kl. 18.30
Vid Korsnäs ungdomslokal

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Alla medlemmar varmt välkomna!

Avdelningen har svårt att få nya medlemmar till 
styrelsen. De som är intresserade av att engagera 
sig i styrelsen är extra välkomna med på höstmötet. 
Om ingen ny styrelse kan bildas så är resultatet 
antingen att avdelningen upplöses, eller att 
avdelningen sammanslås med en annan avdelning. 
Kom med och jobba för att Korsnäs-avdelningen 
bibehålls.
Kaffeservering   
Styrelsen                                                                                                           

FIRAR 40 ÅR
Onsdagen den 9.11 kl. 18:30 på biblioteket i Korsnäs

I programmet medverkar bl.a. Ragni Prost, Agneta Udd-
Saarela, Anna-Lena Kronqvist och Ann-Sofi Backgren.

Vi blickar tillbaka och tittar framåt. 

Vi bjuder på rosa prinsesstårta och kaffe/te

Välkommen med!

Korsnäs Fotbollsförening-75 r.f. håller 
höstmöte torsdag 10.11 kl 19:00 på 
Waterloo servicehus.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!

Sydösterbottens hörselförening rf håller

HÖSTMÖTE

12 november 2022 kl 13.00 i Pjelax bygård,
Skrattnäsvägen 1287, 64230 Pjelax.

Stadgeenliga höstmötesärenden.
Efter förhandlingarna servering, musik av Håkan 
Juthman.
Staffan Holmberg informerar om hörhjälpmedel.

Välkomna!
Styrelsen
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          VAKUMPACKARE OCH  

              VAKUMFÖRPACKNINGSRULLAR 

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 06-7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131     06-2827700 

 

 

 

Solrosfrön, talgbollar, 
talgstänger, havre 
samt jordnötter i lager 

 

Olika ledljus och slingor finns nu för mörka höstkvällarOlika ledljus och slingor finns nu för mörka höstkvällar  

Sievi Storm XL+ S3  
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K-ceramicsK-ceramics
Norrbyvägen 33 KorsnäsNorrbyvägen 33 Korsnäs

JULÖPPET i JULÖPPET i 
lillstugan lillstugan 

Torsdag 24.11  16.00 - 19.00Torsdag 24.11  16.00 - 19.00

Fredag 25.11    16.00 - 19.00Fredag 25.11    16.00 - 19.00

Lilla jul lördag 26.11   12.00 - 15.00Lilla jul lördag 26.11   12.00 - 15.00

Öppet i decemberÖppet i december
Fredagar    16.00 - 19.00Fredagar    16.00 - 19.00

Lördagar    12.00 - 15.00 Lördagar    12.00 - 15.00 

Välkomna in !Välkomna in !Glad Lilla Jul!
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Kungörelse om församlingsval
I Korsnäs församling förrättas församlingsval 
20.11.2022. I valet utses 15 medlemmar till 
kyrkofullmäktige för en fyraårsperiod som börjar 
vid ingången av 2023.  
Valet förrättas i Församlingshemmet, Kyrkobyvägen 
37, Korsnäs 20.11.2022 klockan 11.00 – 20.00.  
En röstberättigad medlem av församlingen som 
15.8.2022 registrerats som närvarande medlem och 
senast 20.11.2022 fyller 16 år får rösta vid det nämnda 
röstningsstället.
Information om församlingsvalet och röstningsställena 
finns också på församlingens webbsida på 
adressen korsnasforsamling.fi och på webbplatsen 
forsamlingsvalet.fi.

Korsnäs, den 3.10.2022
För valnämnden i Korsnäs församling
Ordförande Bengt Holtlund

Tillkännagivande
Sammanställningen av kandidatlistorna för det 
församlingsval som förrättas i Korsnäs församling 
20.11.2022 finns till påseende 30.10–20.11.2022 på 
anslagstavlan vid Korsnäs kyrka, Kyrkobyvägen 
39, Korsnäs
Sammanställningarna av kandidatlistorna kan 
fås på pastorsexpeditionen/församlingens kansli, 
Kyrkobyvägen 37, Korsnäs, under dess öppettider 
tisdagar och torsdagar mellan kl. 9.00-12.00. 
Mer information finns också på församlingsvalets 
webbplats forsamlingsvalet.fi.

Korsnäs, den 3.10.2022
För valnämnden i Korsnäs församling
Ordförande Bengt Holtlund

Kungörelse om förhandsröst- 
ning i Korsnäs församling 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar 
församlingsval 20.11.2022. Vid valet utses 
medlemmar till församlingarnas kyrkofullmäktige 
eller, i församlingar som hör till en kyrklig 
samfällighet, till gemensamma fullmäktige och 
församlingsråden.
Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 
8–12.11.2022 i Pastorskansliet, Kyrkobyvägen 37, 
Korsnäs varje dag kl. 9.00–18.00 och på de nedan 
nämnda förhandsröstningsställena på fastställda tider.
En röstberättigad församlingsmedlem kan 
förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe 
som helst i Finland genom att anmäla sig hos 
valfunktionären och visa ett identitetsbevis eller en 
annan tillräcklig utredning över sin identitet. 
En person har rätt att rösta på kandidater som 
finns på sammanställningen av kandidatlistorna 
i den församling där han eller hon 15.8.2022 har 
antecknats som närvarande församlingsmedlem och 
finns upptagen i förteckningen över röstberättigade 
(medlemmar av kyrkan som senast 20.11.2022 fyller 
16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling 
har möjlighet att på förhandsröstningsstället se 
kandidatlistorna från sin egen församling. En 
person som förhandsröstar i en annan församling 
bör själv skaffa information om kandidaterna i sin 
församling. Mer information finns på valets webbplats 
forsamlingsvalet.fi.
Förhandsröstning ordnas också på följande ställen:

Tisdag 8.11 kl 18.30-21.00 i Harrström daghem 
Onsdag 9.11 kl. 14.00-16.00 i Lärknäs 
serviceboendes terapirum
Onsdag 9.11 kl 18.30-21.00 i Molpe bykyrka
Torsdag 10.11 kl. 18.30-21.00 i Korsbäck byagård
Fredag 11.11 kl 18.30-21.00 i Taklax bönehus

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga 
är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga 
svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhands-
röstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, 
eller någon annan som han eller hon utsett, ska 
lämna in en begäran om hemmaröstning till pastors-
expeditionen skriftligt eller per telefon senast 4.11.2022 
före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om 
stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta 
i samband med hemmaröstningen. Blanketter för 
anmälan om hemmaröstning finns tillgängliga på 
pastorsexpeditionen/församlingskansliet och på 
församlingsvalets webbplats  
info.forsamlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppet-
tiderna håller pastorsexpeditionen/församlingskansliet 
öppet 4.11.2022 till kl. 16.00. Telefonnumret till pas-
torsexpeditionen/församlingskansliet är 044 4101800.

Korsnäs, den 16.9.2022
För valnämnden i Korsnäs församling
Ordförande Bengt Holtlund
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Val av kyrkofullmäktige i Korsnäs församling 20.11.2022, sammanställning av kandidatlistorna 

I 
Kandidatlista Taklax 

II 
Kandidatlista Korsnäs-

Korsbäck 

III 
Kandidatlista 

Harrström 

IV 
Kandidatlista Molpe 

2. Granås Anna 
lektor 

6. Häggblom Håkan 
     pensionär 

13. Backholm Birgitta  
    pensionär 

17. Östling Tina 
    närvårdare 

3. Vestén Stefan 
pälsfarmare 

7. Ismark Anita 
pensionerad 
kommundirektör 

14. Lassas Nenita 
    lagerarbetare 

18. Gullblom Mona 
    skolgångshandledare 

4. Vesterback Vivan 
hjälpskötare, pensionär 

8. Kronqvist Guy 
pensionär 

15. Mannfolk Carina 
    pensionär 

19. Rusk Ralf 
    pensionär 

5. Vikberg Britta 
sjukskötare, pensionerad 

9. Lagerström Carina 
    företagare 

16. Nordmyr Kristina 
    pensionär 

20. Holming Yvonne 
    administrativ chef 

 10. Lindholm Roger 
    idrottsinstruktör 

 21. Stenbäck Dage 
    pensionär 

 11. Nordmyr Mikael 
   försäljare, företagare 

  

 12. Wester-Bergman               
Katarina, kanslist 
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Henkilökunnan osalta saimme viralliset yhteisty-
öneuvottelut henkilöstömme luottamushenkilöiden 
kanssa hiljattain päätökseen yhteistyötoimikun-
nassamme. Parhaan kykymme mukaan tiedotim-
me siitä, että se palkka sekä mahdolliset palkanlisät 
pysyvät, jotka asianomaisella on ollut Korsnäsin 
kunnan palveluksessa. Hyvinvointialueen puolel-
ta osallistuttiin ja annettiin tietoa siitä,  mitä vuo-
den vaihteessa tuleman pitää, ja niistä eduista, joita 
mahdollisesti tulee lisäksi uudessa organisaatiossa. 
Luulen, että pöydän ympärillä olleet  tuntevat samaa 
alakuloisuutta vuoden vaihteen edellä kuin mitä itse 
tunnen.

Meillä täällä Korsnäsissa on ollut hvyä ja laadukas 
palvelu perusturvalautakunnan puolelta. Siitä kiitos 
kuuluu paljolti huolelliselle, vastuuntuntoiselle ja 
omistautuneelle henkilöstövahvuudellemme eri alu-
eilla. Meillä ei ole ollut tarvetta kirjoitella mainosleh-
tisiin ja tiedotusaineistoon “Korsnäsin kunta – Hei, 
miten voimme auttaa?” Se, että olemme pyrkineet 
auttamaan siinä missä kykenemme, se lähtee oikeas-
ti henkilökuntamme selkäytimestä, emmekä ole vain 
lähettäneet kuntalaisia edelleen seuraavalle henkilöl-
le.

Sote-laiva purjehtii pois
Muistelen kaiholla mennyttä, koska tuntuu, että 

olemme tulleet tiettyyn päätepisteeseen palveluko-
konaisuudessa, joka on ollut  tärkeä  sekä kunnan 
johdolle että politiikalle, mutta myös kuntalaisillem-
me.

Tilannetta voi ehkä verrata kalastajan vaimoon, 
joka näkee rakkaan miehensä purjehtivan merelle 
uusiin seikkailuihin. Kysymykset ovat monia. Mene-
ekö hyvin? Selviääkö hän? Tuleeko hän ehkä jonain 

Valmistelut hyvinvointi- 
alueen 2023 kynnyksellä

Tänä syksynä huomaa hyvin, että vuoden vaihteessa 
on tulossa reipas muutos. Henkilökunnastamme seit-
semisenkymmentä vaihtaa työnantajaa ensi vuodelta. 
Vuokrasopimukset, irtaimistot ja sopimukset siirretään 
uudelle omistajalle, Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

päivänä takaisin uusine oppeineen ja aarteineen. Sii-
hen saakka kalastajan vaimo saa luvan selviytyä sillä, 
mitä oma talo tarjoaa.

Vähän samalla tapaa huolehdimme nyt, mitä SO-
TE-laiva ja laivuri tarvitsevat pitkälle purjehduksel-
leen ilman vaimoa ja mitä tarvitaan, että vaimo ja 
lapset selviävät maalla.

Tämä aasinsilta vie meidät luontevasti ruokaan! 
Ruoka on se, mitä tarvitsemme ja haluamme saada 
joka päivä. Koulujen keittiöitä ja Lärknäsin keitti-
ötä on Korsnäsissa priorisoitu myös melko korkealla 
kustannuksella. Korkeat kustannukset syntyvät siitä, 
että meillä on monta pientä keittiötä useissa paikois-
sa. Että haluamme lapsemme ja ikäihmisten saavan 
kotitekoista ruokaa, joka maistuu ja tuoksuu hyvältä, 
on poliittinen priorisointi.Onko meillä siihen varaa 
myös jatkossa? Te, jotka seuraatte keskusteluja ja pa-
ikallismedioiden raportointia, olette varmaan huo-
manneet, että hyvinvointialueemme täällä Pohjan-
maalla aloittaa noin 20 miljoonan euron alijäämällä. 
Ei meidän tarvitse kovastikaan hämmästyä, jos 
punakynä vedetään esiin melko pian, talousarvioita 
ja suunnitelmia laadittaessa.

Ruoka- ja siivouspalvelujen uudelleen organisointi
Hyvinvointialue pyysi aikaisessa vaiheesa (kesällä 

2022) tietoja kunnilta, miten siivous- ja ruokapal-
velut aiotaan järjestää vuoden vaihteesta. Se tieto oli 
selvä, että hyvinvointialue ei tee tai pidä saatavilla 
siivouspalvelua omana tuotantona. Kuntien tehtäväk-
si jäi silloin ilmoittaa, mihin in-house yhtiöön kunta 
tahtoo siirtää henkilökunnan.

Tällä hetkellä Pohjanmaan pohjoisosassa on jo 
Alerte-niminen yhtiö, ja toinen  täällä Vaasan seudul-
la, joka on nimeltään TeeSe Botnia.Korsnäsin kunta 

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset
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on ollut yhtiön perustamisesta lähtien vähemmistö-
osakkaana TeeSe Botniassa, mutta ei omista osakkei-
ta Alertessa.

Näissä molemmissa yrityksissä tuotetaan siis  jo 
tänä päivänä ruokaa hyvinvointialueelle ja kuntiin. 
Alerte on tullut tunnetuksi toiminnan tehostami-
sesta Pietarsaaren alueella. On olemassa suuri kes-
kuskeittiö, joka valmistaa suurimman osan ruoasta, 
joka sitten jäähdytetään ja pakataan kuljetettavaksi 
yksiköihin, jossa ruoka lämmitetään ja tarjoillaan. 
TeeSe Botnialla on monta keittiötä ruoan valmistuk-
seen, mutta pyrkii jo myös niiden lukumäärän pie-
nentämiseen ja jakelukeittiöiden määrän lisäämi-
seen.Yhtiön talous ei ollut oikein tasapainossa 2021.   
Tuntuu todella tyhmältä ajatella, että Lärknäsiin lo-
pultakin rakentamamme hieno keittiö, olisi vaaravy-
öhykkeessä tulla vain jakelukeittiöksi. Kun eteläosan 
naapurikunnat informoivat suunnitelmistaan pe-
rustaa oma in-house yhtiö, jolla oli vähän muunlai-
sia arvoja ruoan tuotannon suhteen, oli luonnollis-
ta päättää osallistumisesta näihin selvityksiin, jotta 
mahdollisesti löytäisimme paremman vaihtoehdon 
Lärknäsin keittiöllemme ja ennen kaikkea Lärknäsin 
tai Bukettenin alueen asukkaille. Ehkä myös tähden-
täisin, että meillä tällä hetkellä on 4 henkilöä pal-
kattuna Lärknäsin keittiöön, jotka valmistavat ruoan 
alusta loppuun. Samaa henkilökunnan määrää ei tar-
vita, jos ruoka vain lämmitetään ja jaetaan. Pitkällä 
tähtäyksellä on silloin ilmeinen riski, että työpaikat 
Korsnäsissa vähenevät ja siirretään Vaasaan. 

Nyt ei voi vielä sanoa, mikä lopputulos on. Asia on 
vielä selvityksen alla, mutta perinteisesti tunnemme 
täällä Korsnänissa olevamme enemmän kotona pie-
nesssä organisaatiossa tai  yhtiössä kuin suurissa. 

Neuvottelut kiinteistöistä
Viimeksi,  mutta ei vähäisimpänä se asia, että ka-

ikki perusturvalautakunnan tällä hetkellä käyttämät 
kiinteistöpinnat on vuokrattava hyvinvointialueelle. 
Näitä neuvotteluja käydään tälläkin hetkellä ja niitä 
varten on olemassa lait ja asetukset. Mikä pahinta 
niin hyvinvointialueelta kuuluu jo signaaleja , että 
kunnille maksettavia vuokrasummia mielellään 
alennettaisiin, samalla kun kuuluu myös toiminnan 
osalta ääniä, että toimintoja keskitetään Vaasaan. 
Valtion asetus vahvistaa, että hyvinvointialueiden on 
maksettava vuokraa ylläpidosta ja pääomavuokraa. 

Se on aivan luonnollista, koska olemme rakentane-
et kiinteistöt tänne Korsnäsiin Korsnäsin kunnan 
asukkaiden verorahoilla. Niillä on arvo ja ne vaativat 
ylläpitoa. Pääomakorvausta tarvitaan, jotta voimme 
rakentaa uusia rakennuksia ja kunnostaa siellä, mis-
sä on tarvetta. 

Toivokaamme, että SOTE-laiva pääsee  turvalli-
seen satamaan ja kaikista matkustajista huolehditaan 
hyvin.

Christina Båssar, kunnanjohtaja

Uusi kunnantalo
Entisellä kurssikeskuksella olevasta ruokalara-

kennuksesta on tulossa uusi kunnantalo Korsnäsi-
in. Pääurakoitsija on närpiöläinen yritys RS Bygg & 
Schakt. Sähkö-, ilmastointi- ja putkiurakoitsija on Bra-
vida Finland. Rakennuksen automaatio uusittiin jokin 
vuosi sitten ja vaatii vain täydennystä. Täydennyksen 
tekee Automation T&N, joka hoiti aiemman työn. 

Rakentaminen alkoi maaliskuussa 2022 ja val-
mistuu tämän vuoden aikana. Vastaanoton pitä-
isi tapahtua sopimuksen mukaan viikolla kaksi 
2023. Kunnantalon muutto aloitetaan keväällä 2023.  
Työ jatkuu täysillä, ja tällä hetkellä urakoitsija muun mu-
assa tekee uutta pääsisäänkäyntiä ja ulkopuolista pihaa.

Sisustuksen uudelleen käyttö
Kunnan osalta se on tällä hetkellä sisustus, joka vaatii 

työtä.
- Suunnittelemme parhaillaan kunnantalon sisustuksen 

hankintaa, tekninen päällikkö Ulf Granås kertoo.
- Käytämme uudelleen niin paljon kuin mahdollista 

vanhasta kunnantalosta, mutta osalle tiloja tarvitaan uut-
ta irtaimistoa.
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Uusi  rivitalo kirkonkylään
Kunnanvaltuusto hyväksyi 30.5.2022  suun-

nittelumäärärahan ja luonnospiirustuk-
set Korsnäsin kirkonkylän rivitaloa varten.  
Rakennuspaikka on Korsnäsin luovan keskuksen Op-
pilaskoti A:lla. 

Vuoden talousarviossa on määräraha Oppilaskoti A:n 
purkamiseen. Teknisen toimen kenttähenkilökunnan te-
kemä purkutyö on nyt saatettu loppuun. Rak.ins. Lars-Er-
ik Nordlund laati luonnospiirustuksen  6 huoneiston rivi-
talolle. Huoneistoja on 4 kappaletta 2h+k ja 2 kappaletta 
3h+k.

Rivitalo toteutetaan siten, että kunta on perustettavana 
olevassa yhtiössä rakennuttajan roolissa.

Tekninen lautakunta esitti kunnanhallitukselle, että 
Korsnäsin kirkonkylän rivitalohankkeelle laadittu lu-
onnospiirustus hyväksytään.  Tarjouskysely laaditaan 
tarvittaville isoille elementeille sisältäen muun raken-
nusmateriaalin. Rivitalo valmistetaan osittain omalla 
henkilökunnalla, osittain ulkopuolisilla urakoitsijoilla.

Kunnanhallitus päätti 29.9.2022 edetä rivitalohankke-
essa teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Rakennusprosessi aloitetaan ennen pitkää
- Tarjouskysely on työn alla ja lähetetään ennen pitkää, 

tekninen päällikkö Ulf Granås informoi.
Tarkoitus on, että kunta valmistaa perustuksen. Valittu 

urakoitsija vastaa tarvittavien piirustusten laatimisesta. 
Urakoitsija rakentaa sokkelin, seinäelementit ja tekee  ve-
sikaton sekä toimittaa sen irtomateriaalin, jota tarvitaan 
työssä. Kunta täydentää  rivitalon omalla henkilökunnalla. 

Vanhan kunnantalon tulevaisuus
Rakennustoimikunta keskusteli siitä , mitä mahdol-

lisuuksia on “vanhalle” kunnantalolle sen jälkeen kun 
hallinto muuttaa Rantatien toiselle puolelle.

Asunto-osalle tehtiin kiinteistötarkastus. On täysin 
mahdollista remontoida asuntopuoli samanaikaisesti 
kuin hallintopuoli puretaan. Rakennustoimikunta laati 
kustannuslaskelmat näille vaihtoehdoille: purkaa ja ra-
kentaa uutta tai korjata asuntopuoli. Uusrakennuksen 
lasketaan maksavan n. 1,3 mijoonaa euroa ja remonto-
innin n. 750.000 euroa. Rakennustoimikunta esittää, että 
nykyinen asuntopuoli, joka on rakennettu yhteen vanhan 
kunnantalon kanssa, korjataan. 1-2 huoneistoa voitaisi-
in rakentaa lisää, jos mahdollista, yhteen asuntopuolen 
kanssa. Jäljelle jäävä tonttitila, joka jää kun kunnatalon 
hallintopuoli puretaan, suunnitellaan uudelleen puistoksi 
ja parkkipaikaksi ravintolalle, kuntosalille ja kirjastolle.

Vilkas keskustelu valtuustossa
Asiasta keskusteltiin myös valtuuston kokouksessa 

26.9.2022. Keskustelu oli vilkasta ja esitettiin vaihtoehto-
ja. Yhtenä esityksenä oli varata tontti kokonaisuudessa-

an uudelle asuintalolle. Toinen esitys oli suunnitella sekä 
liikekiinteistöjä että asuntoja varten. Paikan osoittaminen 
avoimeksi toriksi ei ollut kaikkien valtuutettujen mieleen.

Valtuuston päätös oli lopulta rakennustoimikunnan esi-
tyksen mukainen. Kunnantaloon yhteydessä oleva asunto-
puoli voidaan kunnostaa ja laajentaa. Sille paikalle tonttia, 
jossa kunnantalo nyt seisoo, voidaan suunnitella uusi asu-
intalo. Osa tontista voidaan myös suunnitella uudelleen to-
riksi ja ravintolan, kuntosalin ja kirjaston parkkipaikaksi. 

Harrströmin uimarannan saunan 
ja grillikodan luovutus Korsnäsin 
kunnalle 

Korsnäsin kunnantalossa pidettiin 8.6.2022   kokous 
Harrströmin uimarannan rakennusten ylläpidosta , 
omistuksesta sekä  vuokrasopimuksesta. Kokoukseen 
osallistui yhteismaan, kalastusseuran, kyläyhdistyksen, 
luottamushenkilöiden, virkamiesten  ja ent. Harrströ-
min uimarantatoimikunnan edustajia.

Kokous pidettiin uimarannalle rakennettujen raken-
nusten omistuksen selvittämiseksi ja miten rakennusten 
tuleva ylläpito ratkaistaan.

Harrströmin uimaranta ja paikoitus sijaitsee Harr-
ström-Taklaxin yhteismaa-alueella. Kunnan ja yhteisma-
an välistä vuokrasopimusta ei ole. Vuokrasopimuksesta 
laaditaan luonnos, joka on hyväksytettävä Korsnäsin kun-
nanvaltuustossa.

Kunta hoitanut aluetta kesästä 2022 lähtien
Korsnäsin kunta omistaa nykytilanteessa pukuhuoneen 

wc:llä ja kioskitilan (ent. venevaja) sekä myös pienemmät 
pukukopit, jotka sijaitsevat rannalla. Korsnäsin kunta 
omistaa myös uivat laiturit. Kunta on hoitanut kesästä 
2022 lähtien rannan, saunarakennuksen ja grillikodan 
hoidon ja ylläpidon. 

Harrströmin uimarannan toimikunta omistaa kioskissa 
olevat inventaariot ja on hankkinut ja rakentanut sauna-
rakennuksen ja rannan grillikodan.

Koska Harrströmin uimarannan toimikunta on lakan-
nut, ehdotettiin kokouksessa, että Korsnäsin kunta ottaa 
saunarakennuksen, grillikodan ja kioskin inventaarioiden 
omistuksen ja ylläpidon. Uimarannan hoito ja ylläpito 
hoidettaisiin siten kokonaisuutena alueelta. Korvaukse-
na inventaarioista toivotaan, että kunta merkitsee varoja 
vuoden 2023 talousarvioon rannan kehittämistä varten.

Saunan ja kioskin sähköliittymän on hoitanut yksityis-
henkilö. Hankitaan uusi sähköliittymä ja sähköliittymien 
luovutus tapahtuu kunnan ja yksityishenkilön kesken. 
Saunarakennukselle, grillikodalle ja kioskin inventaarioil-
le merkitään uusi vakuutus 1.1.2023 lähtien, Korsnäsin 
kunnan ollessa vakuutuksenottaja.

Tekninen lautakunta esitti 23.8.2022, että:
• Saunarakennus, grillikota ja kioskin inventaariot 



voidaan luovuttaa Korsnäsin kunnalle ja Korsnäsin 
kunta ottaa rakennusten hoidon ja ylläpidon. Ra-
kennukset luovutetaan kustannuksitta.

• Merkitään uusi sähköliittymä ja luovutus tapahtuu 
kunnan ja yksityishenkilön kesken kultakin sähkö-
liittymältä,

• Mahdollisuuksien mukaan pannaan vuoden 2023 
talousarvioon pienehkö summa rannan kehittämi-
stä varten,

• Uusi vakuutus merkitään kaikille rakennuksille ja 
inventaarioille 1.1.2023 lähtien.

Kunnanhallitus päätti 19.9.2022 ottaa vastaan Harrströ-
min uimarannan rakennukset, teknisen lautakunnan eh-
dotuksen mukaisesti, ja ottaa niiden hoidon ja hallinnon 
1.1.2023 lähtien.

Korsnäsin areenan huoltotorni 
valmis

Korsnäsin areenan huoltotorni valmistui lokakuussa 
2022.

Valitettavasti torni ei ehtinyt valmistua kokonaan 
kauden lopettajaisiin johtuen joistakin muutoksista ja 
myöhästymisistä, joten käyttäjät saavat odottaa, että 
saavat aloittaa huoltotalon käytön kesäkaudella 2023. 

Ilmalämpöpumput kunnan vuokra-
huoneistoihin

Kunnanvaltuuston kokouksessa 7.3.2022 René Mi-
chelsson ym. jättivät aloitteen, että kunta voisi investoi-
da ilmalämpöpumput niihin huoneistoihin, jotka kun-
ta omistaa ja antaa vuokralle.

Kunnan vuokralaisten keskuudessa on kysyntää il-
malämpöpumppujen asentamisesta ja toivotaan ohjeis-
tusta, kuinka kunta toimii näissä tapauksissa. Investoinnin 
kustannukset voivat mahdollisesti antaa aihetta  kohtuul-
liseen vuokran korotukseen kustannusten peittämiseksi.

Kunnanhallitus pyysi teknistä lautakuntaa selvittämään 
millaisia ohjeita tarvittaisiin, jotta saadaan toimiva järjes-
telmä ilmalämpöpumppujen asentamiseksi kunnan huo-
neistoihin.

21 huoneistoa suoralla sähkölämmityksellä
Kunta omistaa 21 vuokrahuoneistoa suoralla sähköläm-

mityksellä. Kolmessa näistä huoneistoista vuokralaiset 
itse ovat vastanneet ilmalämpumppujen kustannuksista. 
Se tarkoittaa, että 18 sähkölämmitteistä vuokrahuoneis-
toa on ilman ilmalämpöpumppuja. Ilmalämpöpumpun 
kustannukseksi lasketaan nykyään 1600 eruoa sisältäen 
asennuksen ja niiden lasketaan kestävän 10 vuotta. Ylläpi-
tokustannukset 10 vuoden jaksolla lasketaan olevan noin 
400 euroa.

Jos kunta päättää asentaa ilmalämpöpumput sähköläm-
mitteisiin kunnallisiin vuokrahuoneistoihin, pitää määrä-
raha ilmalämpöpumppuja varten ottaa kunnan talousar-
vioon.

Asennustarjous 
Tekninen lautakunta ehdotti 11.10.2022, että kunnan 

sähkölämmitteisten huoneistojen vuokralaisille tarjotaan 
ilmalämpöpumppujen asentamista. 36.000 euron talous-
arviomääräraha tarvitaan.

Kysely suunnataan niille vuokralaisille, jotka asuvat 
kunnan sähkölämmitteisissä vuokrahuoneistoissa ja 
toivovat ilmalämpöpumppuja. Tekninen lautakunta pyy-
tää tarjouksia ilmalämpöpumppujen asentajilta/toimitta-
jilta. Vuokran korotus tehdään todellisten kustannusten  
ja ylläpitokustannusten mukaan  laskettuna 400 euroa 
10-vuotiskaudelta. Noin 20 euron vuokrankorotus kuu-
kautta kohti tehdään heti seuraavana kuukautena sen jäl-
keen kun ilmalämpöpumppu on asennettu huoneistoon.

Kunnanhallitus esitti teknisen lautakunnan esityksen 
mukaisesti, että kunnan sähkölämmitteisten huoneistojen 
vuokralaisille tarjotaan ilmalämpöpumppujen asentamis-
ta teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Asennus-
kustannus rahoitetaan pitkän tähtäimen vuokrankorotuk-
sella. Tekniselle lautakunnalle myönnetään 36.000 euron 
lisämääräraha , jotta se voi asentaa ilmalämpöpumput 
kunnan huoneistoihin.

Lisämääräraha ilmalämpöpumpuille
Kunnanvaltuusto myönsi 26.9.2022 lisämäärärahaa 

36.000 euroa ilmalämpöpumppujen asennukseen kunnan 
sähkölämmitteisiin huoneistoihin, kunnanhallituksen esi-
tyksen mukaisesti. Aloite todettiin tällä loppuun käsitel-
lyksi.

Tekninen lautakunta tekee syksyllä 2022 kyselyn kun-
nan vuokralaisille saadakseen  tietää, kuinka monta il-
malämpöpumppua on hankittava. Ilmalämpöpumpuista 
pyydetään tarjouksia, kun kysely on tehty ja pumppujen 
määrä lyöty lukkoon.

- Nyt yli puolet vuokralaisista on ilmaissut kiinnostuks-
ensa ilmalämpöpumpun asentamiseen antamillamme eh-
doilla, Ulf Granås kertoo.

- Suurin huoli tällä hetkellä on ilmalämpöpumppujen 
saatavuus. Toimitusjat ovat pitkiä komponenttipulan ja 
suuren kysynnän vuoksi. 



Meriperusteisen tuulivoiman  
hanke Korsnäsissa

Ympäristöministeriö on ilmoittanut haettavaksi tu-
kea sellaisten investointihankkeiden viranomaiskä-
sittelyä varten, jotka edistävät vihreää muutosta , jota 
puolestaan tuetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman 
varoista. Korsnäsin osalta on ajankohtainen meripe-
rusteisen tuulivoiman hanke. Aiemmalta on vain 
yksi alue, jossa on toteutettu meriperusteista tuu-
livoimaa Suomessa. 

Jotta Korsnäsin kunta voisi parhaalla tavalla hoitaa Korsnä-
sin meriperusteisen tuulivoiman suunnittelun viranomais-
käsittelyn, niin tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta. 
Hanke voisi käsittää valmistelevien virkamiesten koulu-
tuksia, kuntavierailuja olemassa oleviin meriperusteisiin 
tuulivoimapuistoihin, jotta nähdään toiminnot ja jotta 
nähdään paikalliset prosessit, miten hyvin ne ovat toimi-
neet.

Kunnan osuus muodostaa vähintään 30 % hankkeesta 
ja hankkeeseen menevä kunnan henkilökunnan työaika 
voi olla osa kunnan osuutta.

Hankeavustus myönnetty
Ympäristöministeriö myönsi 2.9.2022 Korsnäsin kun-

nalle 152.000 euron tuen kunnan hanketta varten , mikä 
vastaa 70 % 218.000 euron hankekokonaisuudesta. Kun-
nan omarahoitusosuus on 65.400 euroa.

Hankkeeseen palkataan koordinaattori, 50 % työajalla. 
Hankkeen on oltava toteutettu ja tilitetty ympäristöminis-
teriölle ennen 15.11.2024.

Kunnanhallitus asetti hankkeelle ohjausryhmän. 
Ohjausryhmässä ovat Anna-Lena Kronqvist, Christina 
Båssar, Ulf Granås, Håkan Wester, Lars-Erik Mannfolk ja 
Camilla Ribacka.

Kiinteistön hoito Korsnäsin 
kirkonkylässä

Kirkonkylän kiinteistönhoidosta tehtiin uusi tarjo-
uskysely, kun aiempi hankinta hylättiin.Kiinteistön-
hoitoalueet pienennettiin 10:stä 6:een, jotta hoitoalu-
eista saataisiin paremmat kokonaisuudet. Akuuteissa 
hälytystilanteissa tarjouksen antajalla on oltava mah-
dollisuus olla/antaa apua hälytyspaikalla 30 minuutis-
sa ongelman ratkaisemiseksi (aiemmin 60 minuuttia)

Niillä hoitoalueilla, joissa on henkilökuntaa paikalla, 
edellytetään, että kiinteishoitaja on päivittäin yhteydessä 
toimipaikan henkilökuntaan ja, että kiinteistönhoito ta-
pahtuu päiväsaikaan klo 8.00 – 16.00 (ts. kiinteistönhoita-
jan on oltava käytettävissä päiväsaikaan).

Yrittäjien valinta
Uusi, vuoden 2022 tarjouskysely lähetettiin niille yritt-

äjille, jotka osallistuivat edelliseen hankintaan. Neljä tar-
jousta tuli määräaikaan mennessä.

Tekninen lautakunta päätti 23.8.2022, että seuraavat 
kiinteistönhoidon yrittäjät valitaan sopimuskaudelle 
1.10.2022 – 30.9.2025.

Hoitoalueet
• Kunnantaloa ym.: Mirzas jobbservice
• KKK-alue ym.: Meris teamwork
• Buketten: Mirzas jobbservice
• Lärknäs: Meris teamwork
• Kirkonkylän koulu ym.: Meris teamwork
• Kottebon päiväkoti: Meris teamwork

Kirkkokyläntien talvikunnossapito
Transport K Westerlundin kanssa käytiin keskustelu-

ja Korsnäsin Kirkkokyläntien talven 2022-2023 talvik-
unnossapidosta.

Transport K. Westerlund ilmoitti, että he voivat tarjota 
Kirkkokyläntien talvikunnossapidon 4095 eruoalla (alv 0 
%). Hintaan sisältyy auraus, hiekoitus ja höyläys.

Tekninen lautakunta päätti 23.8.2022, että Transport K. 
Westerlund hoitaa Kirkkokyläntien talvikunnossapidon 
talvella 2022-2023, 4095 euron (alv 0 %) urakkahintaan.

Stenlundintie Moikipäässä
Stenlundintien tiekunta Moikipäässä anoi, että Ran-

tatien ja Kolebackintien välinen osa Stenlundintietä 
siirtyy Korsnäsin kunnan omistukseen, sekä että tien-
pitotehtävä siirretään kuntaan. Tieosuuden pituus on 
noin 200 metriä.

Tieosuutta käyttävät tänä päivänä suurimmaksi osak-
si muut kuin Stenlundintien tiekunnan osakkaat. Myös 
paikallisliikenne liikennöi tieosuudella. Tieosuutta käytt-
ää siten läpikulkutienä pääasiassa muut kuin ne, jotka 
maksavat tienpitomaksun Stenlundintien tiekunnalle. Se, 
että tieosuus on kahden valtion tien välissä, ymmärretään 
silmämääräisesti läpikulkuna, mikä antaa myös aihetta 
kunnalliseen omistukseen.

Tekninen lautakunta totesi 28.8.2022, että nykyiset yksi-
tyisteiden kunnossapitoavustuksen perusteet toimivat er-
ittäin hyvin. Kunnossapitoavustuksen ja poikkeuksellisen 
suuren läpikulkuliikenteen avustuksen tarkoitus on, että 
myös muut kuin tiekunta voi käyttää yksityistä tietä. Tek-
ninen lautakunta hylkäsi 28.8.2022 Stenlundintien tie-
kunnan anomuksen, koska nykyinen kunnossapitoavus-
tus toimii ja lain pykälät täyttyvät.
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Kuntastrategia 2030
Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.9.2022 kunnan uuden 

strategian “Korsnäs 2030”. Strategiaa käytetään talousar-
viotyöhön syksystä 2022 lähtien.

Strategian lähtökohtina ja visiona on, että Korsnäs on 
turvallinen asuinkunta, joka on elinvoimainen ja osallis-
tava:

• Yritteliäs ja kansainvälinen
• Kasvava ja kehittyvä
• Turvallinen, perheystävällinen  ja osallistava asui-

nympäristö
• Asukasmäärä yli 2000 asukasta
Strategiassa määritellään tavoitteet  Korsnäsin yhteis-

kuntakehitykselle, kuntataloudelle, varhaiskasvatukselle, 
opetukselle, vanhushuollolle, muulle sosiaalihuollolle, 
kirjasto- ja kuttuuritoimelle, nuorisotoiminnalle ja va-
paa-ajalle, kansalaisopistolle, maankäytölle, kiinteistöille, 
vedelle ja viemärille, liikenteelle, ympäristönhuollolle ja 
maisemanhoidolle, elinkeinoelämälle ja ilmastotavoitteil-
le. Lisäksi pannaan erityistä painoa henkilöstöpolitiikalle 
ja asukkaiden osallisuudelle.

Strategia arvioidaan ja päivitetään vuosittain. Stra-
tegia on laadittu yli kahden valtuustokauden. Valtuus-
ton on arvioitava strategia vähintään kerran omalla 
kaudellaan, ts. joka neljäs vuosi. Joka vuosi tapahtuu 
vuotuinen arviointi ja myös valtuusto osallistuu 
strategiatyöhön. Joka valtuustokauden lopussa te-
hdään suurempi täsmennys ja päivitys ennen seuraa-
vaa valtuustoa, jotta toimintaan luodaan jatkuvuutta. 

Nuorisoneuvoston valinta toimi-
kaudelle 2021 – 2023

Korsnäsin kunnan hallintosäännön mukaan Korsnä-
sissa on oltava nuorisoneuvosto, jossa on viisi jäsentä.

Nuorisoneuvoston tehtävänä on
• Seurata nuoremman väestön tarpeita ja tehdä aloit-

teita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia 
nuorisokysymyksissä.

• Valvoa, että nuorisolle tärkeät kysymykset oteta-
an huomioon kaikkien elinten toiminnassa ja että 
heidän asiantuntemuksensa välitetään näille elimil-
le.

• Edistää nuorten osallistumista yhdistysten ja kun-
nallisiin toimintoihin, kuten nuoriso-, urheilu-, va-
paa-aika- ja kulttuuritoimintaan.

Kunnanhallitus asetti 19.9.2022 nuorisoneuvoston. 
Mutta koska ei ollut tarvittavaa määrää sijaisia, kunnan-
hallitus päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

Kunnanhallitus täydensi 10.10.2022 nuorisoneuvostoa 
kolmella sijaisella. Kunnanhallitus esitti lisäksi valtuustol-

le, että nuorisoneuvoston kokoonpano muutetaan siten, 
että sijaiset eivät ole henkilökohtaisia sijaisia vaan kaikki 
kutsutaan kokouksiin ja palkkiot maksetaan läsnäolon 
mukaan.

Toimikaudella 2021-2023 nuorisoneuvostossa ovat:
Varsinaiset: Amanda Åkersten, Jennifer Sten, Anna-Sti-

na Öling, Jonathan Backholm ja Alma Södergran.
Sijaiset: Wilmer Ribacka, Faruk Hodzic, Joel Lindholm, 

Adelina Udd, Matilda Bjurbäck ja Belinn Lindeqvist.

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
vaikuttamistoimielinten jäsenet

Pohjanmaan hyvinvointialueelle on  vuodesta 2022 
lähtien asetettu vanhusneuvosto, toimintarajoitteisten 
neuvosto ja nuorisovaltuusto.

Pohjanmaan hyvinvointialueelta tuli pyyntö nimittää 
jäsenet hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin toimi-
kaudelle 1.1.2023 – 31.5.2025.

Kunnanhallitus valitsi 19.9.2022 Korsnäsin kunnan jä-
senet vaikuttamistoimielimiin toimikaudelle 1.1.2023 – 
31.05.2025. Vaali täydennettiin 10.10.2022.

Vanhusneuvosto: Vivan Vesterback varsinainen ja Hå-
kan Häggblom sijainen.

Toimintarajoitteisten henkilöiden neuvosto: Pontus 
Westmalm varsinainen ja Janina Hannus sijainen.

Nuorisovaltuusto: Amanda Åkersten varsinainen ja Jo-
nathan Backholm sijainen.

Sivistyspäällikön rekrytointi
Sivistyspäällikkö Johan Gulin anoi omasta pyynnö-

stään vapautusta virastaan per 31.7.2022.
Korsnäsin kunnan hallintosäännön mukaan si-

vistyspäällikön palkannut viranomainen myön-
tää vapautuksen sivistyspäällikön tehtävästä. Ko-
ska anomus tuli keskellä kesätaukoa, päätöksen teki 
tässä tapauksessa kunnanjohtaja ja se viedään valtuus-
ton seuraavaan kokoukseen syksyllä 2022. Valtuusto 
hyväksyi 26.9.2022 Johan Gulinille vapautuksen sivi- 
styspäällikön virasta.

Uuden sivistyspäällikön rekrytointi
Varsinaisen viranhaltijan pyydettyä vapautusta sivi-

styspäällikön tehtävästään per 31.7.2022 täytettiin virka 
tilapäisesti sisäisin järjetelyin ajalle 1.8. – 31.12.2022. Ca-
milla Moliis toimii tilapäisenä sivistyspäällikkönä syksyn 
aikana.

Kunnanhallitus päätti 19.9.2022 ilmoittaa Korsnäsin 
sivistyspäällikön viran avoimeksi ja alkavaksi 1.1.2023. 
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Avustus Nuori yrittäjyys ry:lle
Nuori Yrittäjyys r.y. hakee kunnallista avustusta alue-

elliselle toiminnalleen vuosille 2023 – 2025. Tavoitteena 
on ylläpitää ja vahvistaa edelleen yhdistyksen alueellis-
ta toimintaa ja voida  tarjota edelleen ilmaisia aluepal-
veluja Pohjanmaan kaikille kouluasteille. 

Aluepalveluihin kuuluu ilmaiset opettajien täydennys-
koulutukset ja oppimateriaali, tuki opettajille kaikkien 
yhdistyksen ohjelmien toteuttamisessa, koulun ja elinkei-
noelämän välisen yhteistyön tuki, järjestön lähettiläiden 
koulukäynnit, nuorten kiertotalouden innovaatiotapahtu-
mat. Yhdistyksen paikallisten minimessujen ja Vaasassa 
Suomen suurimman Uskalla olla yrittäjä – semifinaalin ja 
–messujen toteuttaminen. 

Yhdistyksen Pohjanmaan aluepalveluiden talousarvio 
on 200.000 euroa, henkilökuntaa on kaksi: aluepäällikkö 
sekä jatkokoulutus- ja hankekoordinaattori. Tulot alueelli-
seen toimintaan jakautuu Ung företagsamhet r.f :n (43 %), 
kuntien (22 %), elinkeinoelämän yhtiöiden (15 %), spons-
orien (10 %) ja säätiöiden (10 %) kesken.
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oppilasmäärään ja on riippuvainen siitä aluepalvelujen ta-
sosta, jota kunnan koulut haluavat käyttää.

Kunnanhallitus teki päätöksen 10.10.2022 avustaa Nuo-
ri yrittäjyys r.y. –yhdistystä 750 eurolla vuosittain, taso 
B:n mukaan, kaudella 2023 – 2025.

Ikäihmisten päivätoiminta
Ikäihmisten päivätoiminta on ollut kunnan kunta-

strategiassa ja taloussuunnitelmassa monta vuotta.  
Perusturvalautakunta selvitti, miten ikäihmisten pä-

ivätoimintaa voitaisiin järjestää tavoitteena, että toiminta 
voitaisiin aloittaa 2 päivänä/viikko, lokakuussa 2022.

Perusturvalautakunta päätti 12.9.2022, että ikäihmis-
ten päivätoiminta aloitetaan . Edestakaista kuljetusta pä-
ivätoimintaan selvitetään.

 


