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Vinteraktiviteter
VIntern kom tidigt i år och vi hoppas kylan håller i sig tills vidare. I kyrkbyn, Molpe, 
Taklax och Harrström står de nya rinkarna och väntar på sina användare. På en del 
håll har skrinnandet redan kommit igång - bland annat i kyrkbyn. 
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Tack vare ett aktivt engagemang och ett gott samarbete med frivilliga volontärer har 
vi försökt att hitta ett alternativ som kunde ge verksamheten i Korsnäs en förläng-
ning. Beskedet om detta kom förra veckan och det innebär att främst de familjer 
som har barn i förberedande undervisning på svenska kan få bo kvar. Korsnäs har 
ju som enda kommun tagit beslut om integrering och förberedande undervisning 
på svenska och det är ju toppen att flyktingbarnen kan gå kvar och inte behöver 
byta språk mitt i allt. 

Det preliminära beskedet är alltså att ca 50 asylsökande får bo kvar i Korsnäs 
och att enheten blir en så kallad sidoverksamhetspunkt till Röda Korsets enhet 
i Kristinestad. Samtidigt har förhandlingar förts med Söfuk så att det är klart 
från deras sida med arrangemanget och hyreskontrakten. Sidoverksamhetsby-
rån får enligt de preliminära uppgifterna kvarstå till slutet av juni 2017. 

De ekonomiska hjulen har svårt att komma igång i vårt land, i Korsnäs 
syns effekten i att vår arbetslöshetsgrad fortsätter att öka. Den senaste 

rapporten från september 2016 visar att vi har en arbetslöshetspro-
cent på 7,7 %. Fortsättningsvis så är ändå Korsnäsbon bra på att 

sysselsätta sig själv och år 2014 skapade nettomässigt fler nya 
arbetsplatser än de som avslutades så att vi låg 3 arbetsplatser 

på plus 2014. Arbetsplatssufficiensen i Korsnäs var också 
den tredje högsta 83,4 % år 2014, endast Vasa och Vörå 

låg över Korsnäs i den statistiken. 

Inför nästa års budget
Nu inför nästa års budget har vi många saker 

som påverkar vår kommunala ekonomi både 
direkt och indirekt. De sparpaket som rege-
ringen har infört med längre arbetstider och 
avdrag från de kommunalanställdas semester-
löner kommer ju att minska på kommunernas 
utgifter nästa år. Tyvärr vill ju statsmakten 

överföra dessa inbesparingsåtgärder till den 
statliga kassan så man minskar på kommunernas 

statsandelar i motsvarande grad. 
Men det man inte kan förutse är vilken den 

indirekta effekten kommer att bli på kommunernas 
beskattningsbara inkomster. Det är en ganska enkel 

matematik att räkna ut att om man tar bort inkomster från 

Tankar i höstmörkret
I fjol den här tiden hade KorsnäsNytt på sin första sida rubriken ”Flyktingförläggningen 

öppnad” och hela fjolårshösten hade präglats av diskussioner om den flyktingström som 
plötsligt satt sig i rörelse mot hela Norden. Nu ett år senare har vi lugnare tider då det 
gäller flyktingströmmarna till Finland och det återspeglar sig i att mottagningscentraler 
stängs ner. Tidigare i höst fått beskedet om att mottagningscentralen i Korsnäs dras in 
från och med sista november, men nu har vi fått ett preliminärt beslut om att åtminstone 
barnfamiljerna får stanna kvar till juni.
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Nr 8-2016 utkommer 16.12.2016, manusstopp 2.12.2016

KORSNÄSNytt
Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2016 (+ 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.

Upplaga: 1200 exemplar
Utkommer 8 gånger 2016 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Henrik 
Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl 
och Roger Bergström.
Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Översättningar: Hans Frantz

ett flertal kommuninvånare så kommer också skattein-
komsterna i kommunerna att minska. 

Vi har en preliminär resultaträkning som visar att vi 
borde få även 2017 att gå runt rent ekonomiskt, men 
det är en lite svagare budget är innevarande års budget. 
Mycket av budgeten bygger på att vi fortsättningsvis 
kan hålla kostnaderna nere både på specialsjukvården 
och HVC bäddavdelningen. Men om trenden i värsta fall 
svänger där så kan det fort ställa till med problem för hel-
heten. Men det är ju ingenting nytt under solen, det är den 
tiden på året då vi ska försöka att planera för nästa år och 
ingen av oss är utrustade med en fullständigt sannings-
enlig kristallkula. Jag tror inte någon vill ha den kulan 
heller i ärlighetens namn. Men vi håller oss till de fakta 
som vi vet och försöker hålla oss till samma principer 
som tidigare år.

Skatteprocenterna håller vi på samma nivå som detta år, 
förutom för en justering av den allmänna fastighetsskat-
teprocenten där en lagändring gör att vi måste höja den 
nedre gränsen från nuvarande 0,8 % till 0,93 %, vilket 
borde ge oss ungefär 40.000 euro mera i fastighetsskatt 
2017. 

Då det kommer till SOTE reformen så har vi inte heller 
med den i budgeten, eftersom lagstiftningen inte ännu är 
godkänd. Vi vet att vi kanske får ett skattehöjningstak 

under åren 2020 och 2021, men vi kommer att hinna få 
många uppdateringar av beräkningarna innan dess och då 
kan vi bättre beräkna vad justeringsbehovet är hos kom-
munen. 

För närvarande har vi skickat in utlåtande från kom-
munen som kan sammanfattas som; 19 nej, 6 kanske 
inte, 4 tjaa och 1 ja. Ja:et är naturligtvis att vi hör till rätt 
landskap, Österbotten. På initiativ av fullmäktigeleda-
mot Måns Holming tillades en skrivning om avstånden 
från Korsnäs till Vasa respektive Seinäjoki och när man 
googlar upp sträckan så blir man nog förskräckt. Om 
fulljoursjukhuset för Österbottens del blir i Seinäjoki, 
kommer Korsnäs kommuns invånare att ha 114 km in till 
Seinäjoki och i tid tar resan 1 timme och 30 minuter från 
centrum till centrum. I dagsläget är avståndet in till Vasa 
Centralsjukhus 53 km eller i tid 45 minuter. Att förlägga 
fulljoursjukhuset i Seinäjoki försämrar tillgängligheten 
för alla Korsnäsbor, vilket kan vara livshotande i situatio-
ner där varje minut räknas.

Vi hoppas att någon läser våra inskickade åsikter och 
beaktar dem i den fortsatta beredningen av reformen.

Christina Båssar, kommundirektör
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21 ledamöter i  
nya fullmäktige

Den nya kommunallagen 
(410/2015) godkändes av riksda-
gen 13.3.2015 och trädde i kraft 
från och med 1.5.2015.

Enligt nya kommunallagen ska 
fullmäktige fatta beslut om antalet 
ledamöter i nästa fullmäktige. Ett 
udda antal ledamöter i fullmäktige 
väljs enligt antalet invånare i kom-
munen. Om fullmäktige inte fattar 
något beslut om antalet ledamöter så 
är det lagens minimiantal som till-
lämpas. Om fullmäktige fattar ett 
beslut om ett större antal ledamöter 
så ska justitieministeriet underrättas 
om detta före utgången av året före 
valåret, dvs senast 31.12.2016. 

Enligt lagen är miniantalet för 
Korsnäs del minst 13 ledamöter. 
Korsnäs har idag 21 ledamöter i full-
mäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 
7.11.2016 att antalet fullmäktigeleda-
möter i Korsnäs kvarstår på 21 leda-
möter för nästa mandatperiod.

Fastighetsskattesatsernas 
intervall ändrar för år 2017. 
Enligt de bekräftade ändring-
arna i fastighetsskattelagen 
den 30.10.2016 höjs de undre 
och övre gränserna för den all-
männa fastighetsskattesatsen 
samt skattesatsen för byggna-
der som används för stadig-
varande boende för skatteåret 
2017. Allmänna fastighetsskat-
tesatsens intervall höjdes från 
0,80-1,55 till 0,86-1,80 procent 
och för byggnader som används 
för stadigvarande boende från 
0,37-0,80 procent till 0,39-0,90 
procent.

I regeringens nya förslag som 
träder i kraft för skatteåret 2017 före-
slås tilläggshöjningar till de undre 
gränserna för den allmänna fastig-
hetsskattesatsen samt till skattesat-
sen för byggnader som används för 
stadigvarande boende. Enligt försla-
get skall intervallet för den allmänna 

Höjd allmän fastighetsskatt

Fullmäktige fastställde 
7.11.2016 inkomstskattesatsen 
för år 2017 till 21 %, vilket är 
samma som innevarande år.

År 2016 var kommunernas genom-
snittliga inkomstskattesats 19,87 pro-
cent. Den genomsnittliga skattesatsen 

Bibehållen inkomstskattesats
steg från 19,85 året innan. Den högsta 
inkomstskattesatsen år 2016 är 22,50 
och den lägsta är 16,50. De som bor 
i Mellersta Österbotten har i snitt de 
högsta inkomstskattesatserna (21,42) 
och ålänningarna de lägsta (17,74).

fastighetsskattesatsen vara 0,93-1,80 
och för byggnader som används för 
stadigvarande boende 0,41-0,90 pro-
cent.

Kommunerna skall från och med år 
2017 skilt besluta om skattesatsen för 
övriga bostadsbyggnader.

Tills vidare har kommunerna 
kunnat besluta om särskild skattesats 
för dessa fastigheter, men ifall kom-
munen inte har gjort det, har man i 
beskattningen använt den allmänna 
fastighetsskattesatsen. Skattesatsen 
för övriga bostadsbyggnader får år 
2016 vara högst 1,00 procentenhet 
högre än skattesatsen för byggna-
der som används för stadigvarande 
boende. I regeringens proposition 
föreslås sambandet mellan dessa 
skattesatser försvinna och kommu-
nerna får fritt fastställa skattesatsen 
för övriga bostadsbyggnader mellan 
intervallet 0,93-1,80 %.

Kommunfullmäktige fastställde 
7.11.2016 fastighetsskatteprocentsat-
serna för år 2017.

Fastighetsskatteprocentsatser i Korsnäs år 2017
• Allmän fastighetsskatt 0,93 % 
• Byggnader för stadigvarande boende 0,50 % 
• Fritidsbostäder 1,30 % 
• Allmännyttiga samfund 0 % 
• Skatteprocenten för kraftverk 3.10 % 

Oförändrade    
båtplatshyror

Kommunstyrelsen fastställde 
3.10.2016 båtplatshyrorna för 
år 2017. Båtplatshyrorna hålls 
på samma nivå som senaste år.

Båtplatshyrorna vid kommunens 
småbåtshamnar höjdes senast år 
2014. Tekniska nämnden hade före-
slagit att båtplatshyrorna inte justeras 
för år 2017.

Båtplatshyror för år 2017
Normal plats

70 euro/plats för i kommunen 
bosatta
125 euro/plats för övriga

Plats bredare än 4 meter
100 euro/plats för i kommunen 
bosatta
175 euro/plats för övriga

Gästhamnen vid Strömsgrund 
småbåtshamn

5,0 euro/dygn
15 euro/vecka

Höstsäsonghyra (efter 1.9.) 1/3 av 
respektive årshyra.

Mervärdesskatt ingår inte i ovan-
nämnda avgifter.

Förmedlingsrättigheten av dygns- 
och veckohyrorna vid gästhamnen 
ges även i fortsättningen till Restau-
rang Strand-Mölle mot provision.
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Kommunfullmäktige god-
kände följande budgetänd-
ringarna på sammanträdet 
7.11.2016.

Inkomster från försäljning av 
aktielägenheter

Under år 2016 har Korsnäs 
kommun sålt 3 stycken aktielägen-
heter. I budget 2016 har inte funnits 
beräknade inkomster för detta.

I och med att försäljningen inne-
bär en inkomstpost på sammanlagt 
246.670 euro bör en budgetändring 
för detta göras i investeringsbudge-
ten.

Mathantverk 2016-2017
Korsnäs kommun har ansökt om och 

blivit beviljat projektmedel för pro-
jektet ”Integrering via mathantverk 
– Svenska från hand i mun ”. NTM 
– centralen har gett beslut i ärendet 

den 12.5.2016 och beviljat kommu-
nen 48.114,08 euro som finansiering 
från EU och stat. Kommunalfinansie-
ring erhålls från Aktion Österbotten 
till en summa på 12.028,52 euro. För 
projektet krävs en privat andel om 
totalt 25.775,40 euro, vilket ansöks 
om från fonder.

För år 2016 bör en budgetändring 
göras för år 2016, där projektet beak-
tas såväl på intäkts- som utgiftssidan 
med 28640 euro. Nettokostnaden för 
projektet blir således 0 euro. 

Barfastigheten
Renoveringen av barfastigheten 

pågår. Omfattningen av renoveringen 
har blivit betydligt större än planerat. 
Bland annat har hela golvet pikats ut 
och ett nytt golv har gjutits och drä-
neringen har förnyats.

Anslaget om 75.000 euro i investe-
ringsbudgeten kommer därmed inte 
att räcka till. Enligt kostnadskalkylen 

Kommunstyrelsen beslutade 
6.9.2016 att avbryta upphand-
lingen på grund av oklarhe-
ter gällande byggandet av den 
brandsektionerade väggen 
i konstruktionsritningen. 
Anbudsgivarna informerades 
skriftligen om beslutet.

En ny offertförfrågan för bygg-
nadsentreprenaden av nybyggnad av 
servicehus vid pensionärshemmet 
Buketten har annonserats på Hilma 
och utsänts till de entreprenörer som 
tidigare gav anbud. Inom utsatt tid 
inkom fyra anbud.

Tekniska nämnden föreslog 
3.10.2016 att Master Buildings Solu-
tions Ab, som har det lägsta anbudet 
enligt öppningsprotokollet, väljs för 
nybyggnad av servicehuset vid pen-
sionärshemmet Buketten.

Kommunstyrelsen beslutade 
3.10.2016 i enlighet med tekniska 

Servicehuset vid pensionärshemmet 
nämndens förslag att välja Master 
Buildings Solutions Ab till bygg-
nadsentreprenör för nybyggnad av 
servicehus vid pensionärshemmet. 
Entreprenadsumman uppgår till 
318.990 euro (moms 0 %).

behövs ett anslag om ca. 46.000 euro 
för färdigställandet av renoveringen 
av barfastigheten.

Tekniska nämnden föreslog 
3.10.2016 att en budgetändring görs 
om 46.000 euro för renoveringen av 
barfastigheten. Budgetändringen kan 
göras så att 46.000 euro av anslaget 
för Buketten omdisponeras till bar-
fastigheten.

Socialväsendet
I socialväsendets budgetförslag 

fanns inte beaktat de förändringar 
som uppstod då 12 av 25 platser vid 
Lärknäs fr.o.m. oktober 2016 har 
omvandlades till Lärknäs servicebo-
ende. Vård- och omsorgsnämnden 
anhöll 4.10.2016 om att utgifterna 
minskas med 112.900 euro och intäk-
terna minskas med 112.900 euro.

Budgetändringar

Bygget inlett 
Byggstart skedde i mitten av okto-

ber. Då revs den gamla servicebygg-
naden. I början av november gjöts 
sockeln för det nya huset, som ska stå 
färdigt 15.6.2017. 

Sockeln är gjuten till det nya servicehuset, som ska stå klart 
sommaren 2017.
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Lämpligt antal   
taxitillstånd

Närings-, trafik- och miljö-
centralen fastställer årligen 
maximiantalet taxitillstånd per 
kommun. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen vill ha kommu-
nens utlåtande om huruvida 
antalet taxibilar är tillräckligt, 
om antalet fordon som är till-
gängliga samt om taxitjäns-
ternas kvalitet i kommunens 
område. 

I Korsnäs kommun finns år 2016, 5 
st. taxitillstånd för personbilar och 1 
st. tillstånd för personbil som uppfyl-
ler tillgänglighetskraven.

Hösten 2016 finns i kommunen ca 
40 personer som beviljats färdtjänst 
samt ca 30 grundskol- och förskole-
elever som beviljats skolskjuts.

Kommunstyrelsen ansåg 3.10.2016 
att antalet taxitillstånd i kommunen 
för närvarande är lämpligt. Det är 
viktigt att taxitillstånd vid förnyande 
beviljas åt trafikanter som är bosatta 
på orten för att garantera närheten till 
kunderna.

Miljöministeriet bereder ett 
förslag till statsrådets beslut om 
uppdatering av de naturveten-
skapligauppgifterna som ingår 
i det Natura 2000-nätverk som 
avses i artikel 3 i Europeiska 
gemenskapens råds direktiv 
92/43/EEG om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och 
växter. 

Förslaget har hållits till påseende 
på ministeriets sidor under septem-
ber månad och intressenter har haft 
möjlighet att framföra sina åsikter i 
ärendet. Korsnäs kommun har begärt 
förlängning på utlåtandetiden så att 
ärendet kan behandlas formellt i 
kommunstyrelsen.

Områden som berörs i Korsnäs 
är Degermossen, Harvungön och 
Molpe. Korsnäs kommun har bekan-
tat sig med det omfattande materialet 
på ministeriets webbsidor som berör 
stora områden i kommunen. Trots att 
det gäller kompletteringar på området 
så anser kommunen att det är skäl att 
ha myndighetssamråd innan uppdate-
ringar sker då ärendet berör så stora 
områden. Bland bosatta i kommunen 
finns ett motstånd mot myndigheter-
nas agerande i Natura 2000 frågor 
och för att överbygga dessa kunde 
informations och diskussionstillfäl-
len ordnas innan förslag läggs fram.

Kommunens utlåtande
Kommunstyrelsen i Korsnäs fram-

förde 3.10.2016 följande som utlå-
tande angående kompletteringen av 
Natura 2000:

• Beskrivningen av områdena 
borde delas in i mindre arealer. 
Som förslaget nu framställs så 
har markägare inga möjligheter 
att läsa ut vilka egenskaper som 
gör ett enskilt område skydds-
värt.

• Specifika arters utbredning 
borde kompletteras med kart-
material där det tydligt framgår 
utbredning av arten.

• Det borde framgå ur materialet 
vem som gjort kartläggningen 
eller naturinventeringen som 
utgör grund för uppdateringen 
av de naturvetenskapliga upp-
gifterna.

• Kvarkens skärgård i år firat 10 
års jubileum av sin värdsarvs-
status kunde noteras istället för 
den felaktiga skrivningen om 
att området är nominerat till 
världsarv.

• Skrivningen i punkt 4.2. om 
kvalitet och betydelse saknar 
verklighetsförankring i vår 
kommun. Vi upplever inte att 
trycket från semesterbostä-
derna är stort i Kvarken eller 
att båttrafiken hotar områdets 
natur. Både semesterbostä-
derna och båttrafiken är av 
en avsevärd mindre omfatt-
ning än motsvarande i landets 
södra delar. Snöskoterkörning 
vintertid i skärgården torde 
inte heller vara så stort hot då 
omfattningen är ringa liksom 
djurlivet vintertid.

• Fiskodling inte är ett allvarligt 
potentiellt hot på kommunens 
område eftersom fiskenäringen 
gått avsevärt bakåt på grund av 
statliga regleringar och utbred-
ningen av både säl och skarvar. 
Hotet mot fisket utgörs snarare 
just av den rikliga förekomsten 
av säl och skarv i våra områ-
den. Den senaste trenden är att 
fiskodlingar flyttat upp på land 
och odlas i egna slutna krets-
lopp.

• Ministeriet borde komplettera 
sitt samrådsförfarande med 
kommunvisa presentationer 
av materialet. Presentationer 
som är öppna för allmänheten 
och markägare så att förfaran-
det på ett sakligt sätt befrämjar 
öppenheten och transparensen i 
myndighetsutövandet.

Utlåtande om komplettering 
av Natura 2000

Kommunala för-
troendeuppdrag

Holger Rönnqvist har ansökt 
om befrielse från sina kommu-
nala förtroendeuppdrag inom 
Korsnäs kommun på grund av 
personliga skäl. Holger Rönn-
qvist har fungerat som ordfö-
rande i Centralvalnämnden och 
ersättare i vård- och omsorgs-
nämnden. 

Kommunfullmäktige beviljade 
7.11.2016 Holger Rönnqvist befrielse 
från sina kommunala förtroendeupp-
drag.

Till ny medlem och viceordförande 
i centralvalnämnden valdes Jan-Erik 
Ravals. Jens Juthström utsågs till 
nämndens nya ordförande för reste-
rande mandatperiod.

Till ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden valdes Kenneth 
Fant. 
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Bildningsnämnden har påtalat 
behovet av att förbättra trafik-
säkerheten på skolgårdarna vid 
bl.a. Korsnäs kyrkby skola och 
Taklax skola. En skrivelse har 
även inlämnats av föräldrar vid 
Korsnäs kby skola.

Kommunstyrelsen tillsatte 
15.2.2016 två arbetsgrupper kring 
planeringen av skolområdena vid 
Korsnäs kyrkby skola samt trafikför-
bättringsplanering vid Taklax skola.

 
Skisser för förbättrad trafiksäkerhet

Arbetgruppen för Kyrkby skola 
har sammanträtt 3 ggr och en skiss 
har uppgjorts utgående från arbets-
gruppens önskemål kring trafiksäker-
hetslösningarna. Arbetsgruppen för 
Taklax skola har sammanträtt 1 gång 
och en skiss har uppgjort utgående 
från arbetsgruppens önskemål kring 
trafiksäkerhetslösningarna.

Ramboll har även gjort en kost-
nadsberäkningar för projektets mark- 
och anläggningsarbeten, vilka uppgår 
till 64.810 euro för kyrkby skola och 
46.452 euro för Taklax skola.

Taklax hem och skola har 
införskaffat lekredskap till 
Taklax skola. Arbetet kring och 
med montering av redskapen 
utförs av föreningen. De nya 
lekredskapen omfattar bl.a. en 
linbana och en ny karusell.

Den uppgjorda trafikplaneringen 
tas i beaktande vid placeringen av 
lekredskapen.

Tekniska nämnden godkände 
3.10.2016 att nya lekredskap place-
ras på Taklax skolgård. De eventuella 
trafikförbättringsåtgärderna skall tas i 
beaktande när lekredskapen monteras 
och placeras på skolgården.

Lekredskap på Taklax skolgård

Trafiksäkerhet förbättras vid Korsnäs 
kyrkby skola och Taklax skola

Tekniska nämnden föreslog 
3.10.2016 för kommunstyrelsen att 
skisserna godkänns och anslag intas 
i kommunens budget och ekono-
miplan enligt uppgjorda kostnads-
beräkningar. Nämnden föreslår att 
projekten prioriteras, så att Korsnäs 
kyrkby skolas trafikförbättringar 
åtgärdas först.

Kommunstyrelsen beslutade 
3.10.2016 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag.

Målsättningen är att skolgården 
vid kyrkby skola åtgärdas under år 
2017 och Taklax skolas gård åtgärdas 
under år 2018.

Endast björkarna längs
denna linje behöver 
avlägsnas. 

Skiss 

Skala 1 :500 

Eventuellt farthinder för att undvika 
personbilstrafik till detta område. Området
bakom farthindret är ämnat för servicetrafik.

Port för räddningsfordon.

Aktivitetsområde

BILA..GA 
!Nr 1·,

Port för räddningsfordon/
oljebil \ 

' 

Trafiksäkerhetsplanen för Korsnäs kyrkby skolområde.

Karusellen är på plats på skolgården i Taklax.
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En social- och hälsovårds-
reform och inrättandet av en 
landskapsförvaltning bereds 
inom ramen för ett projekt 
som är gemensamt för social- 
och hälsovårdsministeriet och 
finansministeriet. Social- och 
hälsovårdsministeriet och 
finansministeriet ber kommu-
nen att lämna yttrande om 
utkastet till regeringsproposi-
tion. 

Enligt regeringsprogrammet för 
statsminister Juha Sipiläs regering 
och de riktlinjer som regeringen 
drog upp den 20 oktober 2015, den 7 
november 2015 och den 5 april 2016 
ska en social- och hälsovårdsreform 
och en landskapsreform genomföras 
i Finland.

Ny landskapsorganisation
I Finlands inrättas 18 landskap med 

egna val och egna fullmäktige. Från 
ingången av 2019 ska landskapen 
ordna alla social- och hälsotjänster 
inom sitt område. Landskapen har 
således ansvaret för att befolkningen 
får social- och hälsotjänster i enlig-
het med lag. Landskapen får utöver 
social- och hälsovården även andra 
uppgifter:

• arbets- och näringstjänster 
samt regionutveckling, miljö- 
och hälsoskydd, 

• trafiksystemplanering,
• landsbygdsutveckling och 

räddningsväsendet. 
Staten finansierar landskapens 

verksamhet, så i fortsättningen har 
kommunerna inte längre ansvar för 
ordnandet eller finansiering av social- 
och hälsotjänsterna.

Genom regeringspropositionen 
är avsikten att bl.a. inrätta de nya 
landskapen och föreskriva om land-
skapens förvaltning och ekonomi, 
överföra ansvaret för ordnandet av 
social- och hälsovårdstjänsterna från 
kommunerna till landskapen samt 
föreskriva om den finansiering som 
landskapen ska få, beskattningsgrun-

Utlåtande om utkast till regeringens 
proposition till landskapsreform och 
ordnandet av social- och hälsovården 

derna för att få in medel för finansie-
ringen, genomförandet av reformen, 
personalens ställning samt egendom-
sarrangemangen. Avsikten är också 
att i fråga om den basservice som blir 
kvar på kommunernas ansvar före-
skriva om ett nytt statsandelssystem 
för den kommunala basservicen. 

En separat regeringsproposition 
bereds om överföringen till land-
skapen och finansieringen av övriga 
uppgifter än social- och hälsovården. 
I lagen om ordande av social- och 
hälsovården har man beaktat den 
modell med flera producenter som är 
en förutsättning för valfriheten. Ett 
utkast till regeringsproposition som 
gäller valfriheten och finansieringen 
av tjänster beräknas sändas på remiss 
ännu i slutet av år 2016.

Inverkan på verksamheten i 
Korsnäs

För Korsnäs kommuns del innebär 
reformen att de 47,8 årsverken som 
finns inom socialväsendet ska över-
föras till landskapet från och med 
2019. Rent praktiskt berör reformen 
fler antal personer eftersom många 
arbetar deltid inom socialvården. 
Dessutom berörs även stödfunktioner 
inom förvaltningen av att personal 
överförs.

Kommunfullmäktige för Korsnäs 
kommun anser att reformen är för 
omfattande och planeras genomföras 
under en för stram tidtabell. Fullmäk-
tige önskar att man kunde genom-
föra reformen stegvis och även så att 
kommunerna även i fortsättningen 
kunde fungera som serviceprodu-
cent lokalt till landskapet, det vore 
en bättre tanke än att bolagisera den 
verksamhet som byggts upp under en 
lång tidsperiod med offentliga skatte-
medel. Vi anser att den statliga styr-
ningen av landskapet är för stark och 
att landskapen borde ges ett genuint 
självstyre med beskattningsrätt och 
rätt att besluta om sin interna organi-
sation och förvaltning.

Medlemmar till 
förändringsled-
ningsgruppens 
temagrupper

Österbottens Förbund har 
bett kommunerna och övriga 
organisationer att utse sina 
representanter till sju planerade 
arbetsgrupper som ska bereda 
landskapsreformen i Österbot-
ten framåt. 

De sju temagrupperna är följande:
1. Regional utveckling och strate-

gisk planering
2. Näringar och arbetskraft
3. Landsbygd
4. Markanvändning, naturresurser 

och trafik
5. Säkerhet och beredskap
6. Förvaltning, ekonomi, lokaler 

och avtal
Underarbetsgrupp som bereder 

ärenden som gäller fastighetsegen-
dom

7. Personalgruppen

Landskapsdirektören och temag-
ruppernas ordförande utser medlem-
marna i temagrupperna, och förslaget 
ska godkännas av arbetsutskottet. 
Enligt förändringsledningsgruppens 
beslut är avsikten att temagrupperna 
ska vara lagom stora och regionalt 
balanserade expertgrupper. Temag-
rupperna kan vid behov genom beslut 
av arbetsutskottet inrätta underar-
betsgrupper, de kan också komplet-
tera sammansättningen och kalla in 
experter.

Kommunstyrelsen föreslog  
3.10.2016 följande medlemmar till 
de olika temagrupperna:

1. Marcus Nordmyr
2. Jan-Erik Ravals
3. Christina Bengsén
4. Ulf Granås
5. Lars-Erik Nylund
6. Christina Båssar
7. Caroline Westerdahl
Österbottens förbund utser de slut-

liga medlemmarna i de olika temag-
rupper, så Korsnäs kommuns alla 
förslag ryms kanske inte med.
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Utkomststöd från FPA
FPA handhar utkomststödet fr.o.m. 1.1.2017. Första utbetal-
ningsdagen är 2.1.2017. 
Ytterligare information och hjälp med att fylla i ansökan:
• på nätet www.fpa.fi/utkomststod
• per telefon på servicenumret för utkomststödsärenden 

020 692 227 vardagar kl. 8–16 (från och med 12.12)
FPA-byråerna i hela landet

Grundläggande utkomststöd från FPA 
från och med 1.1.2017: GÖR SÅ HÄR

11
/2

01
6

Ansök om grundläggande utkomststöd på nätet www.fpa.fi/etjanst  
från och med 12.12.2016

ELLER

Fyll i blanketten för ansökan om utkomststöd.  
Från och med 1.12.2016 får man blanketten på FPA-byråerna, socialbyråerna  
och på nätet www.fpa.fi/blanketter.  
Skicka din ansökan till adressen FPA, PB 30, 33056 FPA.

Skicka in socialbyråns senaste beslut om utkomststöd eller en kopia av det 
tillsammans med din ansökan. Det står i ansökan vilka andra bilagor som 
behövs. Du kan också lämna in bilagorna via e-tjänsten!

Ansökningarna om utkomststöd börjar handläggas hos FPA 12.12.2016. 

Den första utbetalningsdagen är 2.1.2017.

Ytterligare information och hjälp med att fylla i ansökan:

 på nätet www.fpa.fi/utkomststod 

 per telefon på servicenumret för utkomststödsärenden 020 692 227  
 vardagar kl. 8–16 (från och med 12.12)

 FPA-byråerna i hela landet

Mellersta och Västra försäkringsdistriktet

Rehabiliterings- 
handledare

Jag heter Johanna Svahn och är 
anställd som rehabiliteringshand-
ledare inom Korsnäs kommun, 
tjänsten är uppdelad mellan hem-
rehabilitering och stödperson för 
närståendevårdare.

Vi gör tillsammans en plan på 
hur du eller din anhöriga kan träna 
i hemmet, all träning är individuell. 
Jag finns som stöd för er och ger er 
råd och tips men den verkliga trä-
ningen är den vardagsmotion som du 
gör på egen hand. Syftet med hem-
rehabiliteringen är att du genom trä-
ning, hjälpmedel och anpassning av 
din hemmiljö ska kunna hantera din 
vardag.

Det vi kan göra tillsammans är 
gymnastik i olika former, t.ex träning 
av balans och styrka, förflyttningstek-
nik, träning för ökad självständighet 
kring dina dagliga sysslor, gångträ-
ning både ute och inne, utevistelse, 
avslappning/återhämtning.

Jag kan även hjälpa till med att göra 
en bedömning av hjälpmedelsbeho-
vet. Då vi konstaterar ett behov och 
en beställning behöver göras, görs 
beställningen från hjälpmedelsutlå-
ningen vid Malax-Korsnäs Hälso-
vårdscentral. Jag kan hjälpa till med 
beställningen ifall ni inte vill göra det 
själv. Det som finns i lager levereras 
till Hälsogården på onsdag förmidda-
gar.

Vid rehabiliteringsbesök är första 
besöket avgiftsfritt. För personer 
med regelbunden hemservice debite-
ras ingen skild avgift för besöket. För 
övriga är avgiften 10 €/besök.

Jag är anträffbar dagtid 3-4 dagar/
vecka. Jag är säkrast anträffbar på 
telefon mellan kl 8-9 på måndagar 
och tisdagar. Ifall jag inte har möjlig-
het att svara så ring igen.
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– Framtidens småbarnspedagogik lyssnar på barnen  

Nu byggs grunden för framtidens småbarnspe-
dagogik! Småbarnspedagogiken, som vi har blivit 
vana att tala om som barndagvård, förnyar sig på 
bred front. I hela landet arbetar dagvårdsperso-
nalen som bäst flitigt med att skriva nya lokala 
planer för hur verksamheten ska fungera. Pla-
nerna utgår från nationella grunder som Utbild-
ningsstyrelsen har fastställt. Tyngdpunkten ligger 
på barnets bästa och på barnens och vårdnadsha-
varnas delaktighet.

Också i Korsnäs är arbetet med kommunens nya 
plan för småbarnspedagogik i full gång. Det är vik-
tigt att de nya tankarna i planen också blir verklighet 
i det dagliga arbetet med barnen. Korsnäs kommun, 
Malax kommun och Närpes stad har i höst startat ett 
gemensamt projekt som stöder personalen i utveck-
lingen av verksamheten medan de nya planerna skrivs 
och tas i bruk. Projektet heter ”TILLSAMMANS – 
med småbarnspedagogiken i fokus”  och finansieras 
av Utbildningsstyrelsen. Projektet genomförs i sam-
verkan med CLL (Centret för livslångt lärande vid 
Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia).

En av projektets målsättningar är att stärka persona-
lens kunnande och hitta nya arbetssätt som går hand 
i hand med innehållet i den nya planen. De rutiner 
man har i vardagen spelar stor roll för barnens trivsel 
och lärande och för hur samarbetet löper mellan de 
vuxna som omger barnen. Alla i dagvårdspersonalen 
i Korsnäs bekantar sig nu bit för bit med de natio-
nella riktlinjerna och har möjlighet att ge förslag på 
hur man vill utveckla verksamheten. 

Barnen och vårdnadshavarna deltar såklart i 
utvecklingsarbetet. Barnen delar med sig av sina 
åsikter i en egen enkät. Under daghemmens föräld-
ramöten har vårdnadshavarna diskuterat exempelvis 
vilken verksamhet de önskar för sina barn på dagis 
och berättat på vilka sätt de själva vill vara delaktiga 
i verksamheten.

Under projektets gång kartläggs personalens kom-
petens, så att framtida fortbildning kan planeras uti-
från de behov som finns. Daghemspersonalen får 
också tillgång till lärplattor och utbildning i hur dessa 
kan användas i småbarnspedagogisk verksamhet. 

Den grupp som skriver kommunens nya plan 
kommer att vara färdig med sin uppgift i vår. De nya 
lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i 
hela landet 1.8.2017. Projektet TILLSAMMANS 
pågår fram till utgången av 2017. 

Cilla Nyman, projektkoordinator

Vid föräldramöten har vårdnadshavarna diskuterat 
vad trygghet betyder för deras barn.

Projektet TILLSAMMANS                                            
– med småbarnspedagogiken i fokus 
finansieras av Utbildningsstyrelsen och pågår fram 
till 31.12.2017.
Projektet stöder småbarnspedagogikens personal 
i utvecklingen av verksamheten under den period 
då de nya lokala planerna för småbarnspedagogik 
utarbetas och implementeras.
Korsnäs kommuns nya plan för småbarnspedago-
gik tas i bruk  1.8.2017.
Mer information om projektet ges av projekt-
koordinator Cilla Nyman, tfn: 040 632 62 63 eller 
e-post: cilla.nyman@malax.fi.
Här hittar du projektets blogg:                             
https://smabarnsped.wordpress.com/

Hela personalen 
inom Korsnäs kom-
muns småbarnspe-
dagogik samlades 
18.10 vid Kottebo 
daghem och funde-
rade tillsammans 
på vad lagen om 
småbarnspedagogik 
innebär i det dagliga 
arbetet. Kvällens 
diskussioner sam-
manfattades i en stor 
blomma.
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Tack för all frukt, bär och saft 
som vi fått till vårt daghem!
Alla vid Harrström daghem

Tack
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Hösthälsningar från Lärknäs

Lärknäs tackar
för kött, bär, fisk, saft, äppel mm från 

jaktlag och odlare
Ett stort tack även till övriga som 

kommer ihåg oss med olika saker som 
t.ex. blommor och hobbymaterial samt 
de som förgyller vardagen med besök 

hos oss.

Molpe uf anhåller om att få 
bygga ett utegym vid skolan/
dagis i Molpe under förutsätt-
ning att extern finansiering 
erhålles. Molpe uf hoppas att 
Korsnäs kommun kan ge lov 
att använda ett område för 
motionsapparater utomhus.

Tekniska nämnden godkände 

19.4.2016 att Molpe uf får bygga och 
placera ett utegym vid Molpe skol-
område på kommunens mark. Kom-
munen tar inget ansvar för varken 
drift eller underhåll av den planerade 
parken.

Kommunstyrelsen godkände 
31.10.2016 ett utkast till arrendeavtal 
mellan Korsnäs kommun och Molpe 
uf.

Utegym vid Molpe skolområde
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Kommunfullmäktige fastställde vattenavgifterna för år 2017 vid 

sammanträdet 7.11.2016. Vattenavgifterna förblir på samma nivå som 
innevarande år.

 Exkl moms Inkl 24% moms
vattenförbrukningsavgift 1,30 euro/m3 1,61 euro/m3
grundavgift för huvudanslutn. 62,00 euro/år 76,88 euro/år
grundavgift för tilläggsansl. 20,00 euro/år 24,80 euro/år
mätarhyra(=/< 5 m3) 10,00 euro/år 12,40 euro/år
mätarhyra(>5m3) 20,00 euro/år 24,80 euro/år
anslutningsavgift, huvudanslutning 1.500 euro 1860 euro
“                             , tilläggsanslutning 180 euro 223,20 euro
ur- eller inkopplingsavgift 30,00 euro/ggr 37,20 euro/ggr
dispansavgift, växthus 10,00 euro/år 12,40 euro/år
vattenpost; dep.avgift för nyckel 50,00 euro -
byte av sönderfrusen vattenmätare   60,00 euro 74,40 euro
- vattenpost; förbrukningsavgift 8,00 euro/år 9,92 euro
timdebitering, manskap 30,00 euro/h 37,20 euro/h
(gäller ej kommunens fastigheter)
timdebitering, vattenverkssk. 30,00 euro/h 37,20 euro/h
Vid timdebitering tillkommer ev. resekostnader.

Abonnenten står för samtliga kostnader från anslutningspunkten. De första 20 
metrarna från byggnaden är abonnentens ledning och underhålls av abonnenten.

De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.
En påminnelseavgift på 20 euro + moms 24 % tilläggs för utebliven vatten-

mätaravläsning.

Oförändrade 
tomtpriser för 
2017

Kommunfullmäktige beslöt 
7.11.2016 att tomtpriserna inte 
justeras för år 2017.

Senast tomtpriserna höjdes var 
inför år 2015. Konsumentprisindexet 
har under tiden augusti 2015 till 
augusti 2016 stigit med 0,37 %.

Inga föravtal eller köpebrev har hit-
tills i år undertecknats för tomtköp.

En förteckning över kommunens 
tomter och tomtpriser finns att få från 
tekniska kansliet.

Kommunkansliets 
semesterstäng- 
ning vid årsskiftet 

För att koncentrera semest-
rarna och spara på vikariekost-
nader brukar kommunkansliet 
hållit några dagar semester-
stängt kring jul- och nyårshel-
ger. 

Personalen har diskuterat semes-
terstängning och föreslagit att 
kommunkansliet håller semester-
stängt 23.12.2016, 27.12.2016 och 
30.12.2016 (totalt 3 arbetsdagar). 
Semestrarna koncentreras därmed till 
den tid då det normalt är liten verk-
samhet.

Under stängningsdagar arrangeras 
verksamheten så att den löper smi-
digt på respektive avdelning. En del 
av personalen kommer att dejourera 
och vara anträffbara på mobiltelefon, 
betalningsdagar arrangeras löpande 
under stängningstiden.

Kommunstyrelsen beslutade 
3.10.2016 att kommunkansliet 
är semesterstängt 23.12.2016, 
27.12.2016 och 30.12.2016 (totalt 3 
arbetsdagar).

Anbud på snöröjning vintern 
2016-2017 har annonserats via 
Korsnäs Nytt. Anbudsblanket-
ter har dessutom utsänts direkt 
till fjolårets entreprenörer. 
Inom anbudstidens utgång har 
10 st anbud erhållits

Tekniska nämnden beslutade 
3.10.2016 välja följande 
snöröjningsentreprenörer för vintern 
2016-2017:

Molpe skola, Molpe daghem, 
Molpe rinkens parkering + väg, Cen-
trumvägen,  Risgärdsvägen (inkl. 
avstickare) + del av Sjödahlsvägen, 
Molpe: M. Berglund Entreprenad

Harrström fd skola/daghem, del av 
UF:s parkering och infart till rinken 
(Harrström): Lars-Johan Eklund

Taklax skola + rinkens parkering: 
Tom Westerholm

Lillmaarsvägen, Lillvägen, Gull-
gränd, Vattenverket (Bovägen 19): 

Snöröjningsentreprenörer 
vintern 2016-2017

Andreas Holtlund
Parkvägen, Telestigen: Bo Ekström
Hälsogården, Skylvägen (180m) 

och Blomvägen, Degermoss skogs-
väg fram till Edsvik återvinningssta-
tion + infart till återvinningsstation, 
Silverbergsvägen från Strandvägen 
till BS Ab Marielund I, Storviksvä-
gen, Norrbygränd, Bs ab Norrbys 
gårdsplan, parkering och gångar, 
Hoffmansgränd, Waterloo område: 
PK Norrdahl Ab

Del av Skepparvägen (150m): 
Johnny Bergström

Industrivägen, industriomr. (kring 
betonghallen), avloppsreningsver-
ket, Lagervägen, Blästervägen: Pistol 
Jonas Maskinentreprenad

Bärvägen, Lingongränd, Engränd 
och Rönngränd: Henry Nyberg

Korsbäck f.d. skola: Tomas Vest-
berg
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Avloppsvattenavgifterna     
för år 2017

Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för avloppsvattnet för 
år 2017 vid sammanträdet 7.11.2016. 

Avgifterna förblir på samma nivå som innevarande år.

Avloppsvattenavgifterna år 2017
• Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter 1, 70 €/m3+moms
• Grundavgift  90 €/år+moms
• (bostadshus, fritidsbostäder,skolor, åldringshem, inrättningar mm)
• Grundavgift för följande lokal eller bostad 30 €/år/bostad+moms
• Grundavgift för varje vård-eller patientplats 30 €/år/plats+moms

Mottagningsavgifterna för slam
• Slamavloppsvatten från slutna system från företag/produktionsinrätt-

ningar kostar 5,10-21,50 €/m3 + moms.
• Vasaregionens avfallsnämnd fastställer numera avgifterna för septikslam 

och slamavloppsvatten från slutna system för bostäder.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-, 

kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes och liknande lokaler.

 Exkl. moms Inkl 24% moms
• För den första lokalen eller bostaden  3200 € 3968 €
• För följande lokal eller bostad + 320 €/lokal + 396,80 € 
• För andra och följande klassrum + 320 €/klassrum + 396,80 €
• För varje vård- eller patientplats + 320 €/plats + 396,80 €

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

Ny rehabiliteringshandledare
Befattningen som rehabiliterings-

handledare på 68 % av heltid ledi-
ganslogs 1.7.2016. Med anledning 
av att det inkommit få ansökningar 
samt att ingen uppfyller de formella 
språkkraven lediganslogs befattnin-
gen igen 4.9.2016.

I första omgången inkom två 
ansökningar. I andra ansökningsom-
gången kom ytterligare fyra ansök-
ningar. Äldreomsorgsledaren och 
hemservicehandledaren har intervjuat 
4 av de sökanden.

Vård- och omsorgsnämnden valde 
4.10.2016 närvårdare Johanna Svahn 
till rehabiliteringshandledare på 68 % 
fr.o.m. 1.11.2016.

Förlängt arbetsavtal för kommunens 
kanslist

Merkant, datanom Sol-Britt Bås-
kman har sedan våren 2015 arbetat 
som kommunens tf. kanslist inom 
allmänna förvaltningen, med en ans-
tällningsprocent på 50 %. Arbetsa-
vtalet inleddes med anställning till 
31.12.2015 och har därefter förlängts 
till utgången av september 2016.

Fortsatt bemanning av den tf. kans-
listbefattningen ses för tillfället som 
nödvändigt p.g.a. merarbete inom all-
männa förvaltningen som förorsakas 
av byte av löneprogram och övriga 
vikariearrangemang.

Kommunstyrelsen beslutade 
3.10.2016 förlänga merkant, datanom 
Sol-Britt Båskmans arbetsavtal t.o.m. 
30.9.2017.

Personal

Undantagslov 

Västudden i Molpe
Hilding Enberg anhåller om 

undantagslov i avsikt att söka 
bygglov för uppförande av 
ekonomibyggnad om 28m2 på 
lägenheten Västudden 19:17 i 
Molpe.

Redan använd byggrätt uppgår till 
en bastu på 30m2 och ekonomibygg-
nad på 50 m2. Undantagslov söks 
för ett båthus vars våningsyta om 28 
m2, vilket utgör en överskridning av 
byggrätten för ekonomibyggnad på 
fastigheten. Enligt sökanden kommer 
ingen gäststuga att byggas så dess 
byggrätt används i stället.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag kan 
beviljas. Kommunstyrelsen beslutade 
3.10.2016 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag.

Suviranta i Molpe
Hannu Alakero anhåller om undan-

tag i avsikt att söka om bygglov för 
uppförande av en gäststuga om 52 
m2 på lägenheten Suviranta I 7:72 i 
Molpe.

Undantagslovet söks för att 
använda bastuns byggrätt för att 
bygga en större gäststuga på 52m2. 
Den existerande bastu-gäststugan är 

förfallen och kommer att rivas och 
ersättas av en ny gäststuga. Redan 
använd byggrätt utgörs av villa 51 
m2 och bastu 25 m2 (som rivs). 

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag kan 
beviljas. Kommunstyrelsen beslutade 
3.10.2016 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag.
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Friidrottsavslutning
Årets friidrottsavslutning hölls på Waterloo 2.10. 
Över 100 personer samlades till friidrottsavslut-
ning. Alla juniorer fick pris och denna sommar har 
78 barn och ungdomar deltagit i terrängcupen, 
som började i april. Fyra terränglopp arrangera-
des. Prisutdelning och årets minivarv den 25 maj 
på idrottsplanen i Korsnäs. Löparna samlade in 
ca 1600 € till föreningen - tack för det. Därefter 
samlades juniorerna 10 ggr på idrottsplanen i 
Korsnäs. Som avslutning fungerade juniorerna 
som funktionärer när föräldrar och ledare hade sin 
egna tävling, turbospjutkastning. Bland damerna 
segrade Yvonne Berglund och bland herrar tog 
Pontus Blomberg hem segern.
Vid avslutningen på 
Waterloo utdelades 58 
st pokaler och 20 me- 
daljer.
Åtta dm-medaljer och 
en SFI medalj är årets 
medaljskörd. Nathalie 
Nystrand och Hung 
Huy Pham korades 
till årets bästa Fyren 
friidrottare (Andels-
bankpriset). Nathalie 
Nystrand tog Fyrens 
medalj vid SFI mäster-
skapen för damer på 
200 meter.

Årets pristagare
Kent Nykamb blev årets tränare. Hederspris tillde-
lades Jennifer Vägar, Nathalie Nystrand, Katarina 
Rönnqvist, Elin Vägar och Noah Hoijar.
Hung Huy Pham gjorde ett nytt klubbrekord i 
längd. Nu lyder herrekordet på 6 meter 57 cm.

Vid föreningens höstmöte 
premierades Marlene Vägar 
till årets Klubbmästare. Hon 
har aktivt deltagit i förening-
ens verksamhet, som sekre-
terare i styrelsen, medlem i 
skidsektionen och dragare 
vid skidträningar. Dessutom 
deltar hon aktivt med sina 
egna barn på både skid- och 
friidrottstävlingar och trä-
ningar.

Ny ordförande för friidrotten
Tommy Vesterback är ny ordförande för friidrotts-
sektionen. Han tog över efter Alf Strandholm som 
lett sektionen i 21 år. Alf fortsätter som skidsek-
tionens ordförande och medlem i föreningens sty-
relse.

Tommy Vesterback ny ordf. för friidrotten över-
räcker blommor åt Alf  Strandholm.

Skidträningar
Skidträningarna har börjat vid Waterloo onsdagar 
kl.18.30. Övriga träningstillfällen informeras på 
facebooksidan IF Fyren skidor/friidrott.

Friidrottsdag
Friidrottarnas träningsdag ordnas vid Härmän  
kuntokeskus lördag 12.11, 26 anmälda.

Roger Lindholm 

Glada pokalpristagare.



KORSNÄSNytt

15

F
ö
r
e
n

in
g
s
in

f
o
 - K

o
r
s
n

ä
s
 F

F

Foto: Janne Smeds

Fotbollens år 
2016 blev ett historiskt avancemangsår.  Korsnäs 

FF steg till division 3. Det var i Kristinestad som 
de sista nödvändiga poängen spelades hem. Med 
en busslast supporters på plats gjorde att det blev 
en mycket fin inramning efter matchen. Det blev 
ett oförglömligt minne. 

Denna fotbollssommar blev en härlig resa från början 
till slut. Aldrig tidigare har det spelats så mycket fotboll 
i Korsnäs som denna sommar. Våra herrlag och flykting-
arna gjorde att våra två fotbollsplaner var i användning 
dagligen. Vi försöker också få igång juniorer på något 
vis till nästa år. Tack till alla som hjälpt Koffen till denna 
framgång.

Inför 2017
2017 närmar sig hela tiden och planeringen till vår första 

division tre säsong är i gång. I mitten på januari startar 
lagets gemensamma träningar. Två träningar per vecka är 
bokade i Fenniahallen i Vasa och en tredje träning skall 
bokas på lämpligt ställe. Träningstiden i Fenniahallen är 
onsdagar 21.00-22.30 och fredagar 21.00-22.30. Detta är 
tuffa tider för våra spelare så det blir sena nätter innan 
läggdags. Detta bokades i början av oktober, det gäller att 
vara ute i god tid annars blir man utan. 

Koffen kommer att bredda spelartruppen med några 
spelare till. Spelarstommen fortsätter hoppeligen, vilket 
är ett måste. Vår tränare Yefim ”Fima” Grines, som fort-
sätter, brukar ha god fingertoppskänsla för vilka spelare 
som passar i laget. 

Frågan om vi skall klara oss i division tre får jag ofta. 
Mitt svar är ”Ja!”. Vi kommer inom Koffen, både spe-
lare och ledare, att göra vad vi kan för att uppnå detta. Vi 
kan se fram emot en fotbollssommar, som kommer att bli 
hyperintressant. 

Nya regler
Vi har också fått ta del av nya spelregler, som gäller 

division tre. Reglerna berör, upprör och rör till. Rörigt 
med andra ord. Det handlar egentligen om röda och gröna 
spelare. 

Har man spelat fotboll i Finland mellan 12-21 år sam-
manlagt tre år är man grön. I annat fall är alla övriga röda. 
I laguppställningen skall finnas minst 50% gröna spelare, 
varav fem skall spela. En liten öppning finns, det pratas 
om dispens för vissa spelare. Vi skall nu pumpa distrik-
tet på mera information. Jag kommer att informera senare 
hur det blir med detta viktiga ärende. 

Vi som är insatta är upprörda över dessa regler.  Vi har 
t.ex. en spelare som  är finsk medborgare och spelat 16 år, 
men bara två juniorår. Han är nu röd spelare. Dessutom 
är alla invandrare som har kommit efter 20 års ålder alla 
röda spelare livet ut.  Är det för att försvåra för invand-
rare att komma in i ett lag? Reglerna skall utredas och 
bolldistriktet skall meddela vilka regler som gäller, med 
dispens och dyl.

Bengt Back 

Basledarutbildning
IF Fyren ordnade ett veckoslut i oktober en basle-
darutbildning i samarbete med Finlands Svensk 
Idrott.  Föreningen hade erhållit ett ekonomiskt 
bidrag för att ordna utbildning för ledare. 
Kursen hölls på Waterloo och bestod av både 
teori och praktik. 11 st idrottsintresserade deltog i 
kursen. 
Lördagen bestod mestadels av teori men avsluta-
des ute med ett pass naturparkour i solskenet. På 
söndagen hölls en träning i Korsnäs skola, ledd av 
Johan Nordmyr. Både barn och vuxna tränade till-
sammans. 
Denna kurs bjöd mycket diskussion om idrottsför-
eningars behov av ledare och inspiratörer för de 

IF FYREN INFORMERAR

unga aktiva. Dessutom fick ledarna många prak-
tiska exempel på övningar som kan användas på IF 
Fyrens träningar.  

Yvonne Berglund
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Bilisten märker en reflexanvändare på betydligt 
längre avstånd jämfört med en fotgängare utan 
reflex.  Enligt Trafikskyddets undersökningar syns 
en fotgängare med reflex på 600 meters avstånd 
medan en utan reflex syns först vid hundra meter. 
Med närljus syns reflexen på 300 meters avstånd 
och utan först vid 40 meters avstånd.

Förhållandesättet till reflex kan ibland vara lika-
dant som till cykelhjälmar. Man vet om att man borde 
använda reflex, men ändå lämnas reflexen lätt i byrålådan. 
Ett reflex eller reflexväst är i Finlands förhållanden den 
billigaste livförsäkringen man kan ha som fotgängare. 
Enligt uppskattningar kunde ca hälften av alla trafiko-
lyckor som lett till skada eller dödsfall i mörker kunnat 
undvikas om reflex använts.

Bästa platsen att ha ett reflex är i ungefär en vuxens 
knähöjd, där reflekteras den bäst av bilars strålkastar-
ljus. Eftersom finländarna ofta använder mörka kläder 
löns det att fästa en hängande reflex helst i nedre 
kanten av ytterjackan. Ett rörligt reflex märks bäst. 
På barn löns det att använda en reflexväst, eftersom de 
sätts utanpå kläderna och är lätt att dra av och på, oavsett 
om ytterkläderna byts. Dessutom kan den färgglada västen 
även användas dagtid för att barnen ska synas även då. 
 
Reflexvästar till daghem och skolor

Under hösten 2016 har LokalTapiola Österbotten delat 
ut reflexvästar till olika daghem och skolor och torsdagen 

Kom ihåg reflexvästen i höstmörkret!

24 oktober var det Molpe Skolas tur. Rektor Jan-Henrik 
Häggdahl tog emot LokalTapiolas försäljningsdirektör 
Anders Sjöberg som berättade för barnen om vikten av 
att synas i trafiken. Eleverna i ettan och tvåan fick genast 
prova de olika färgade västarna och poserade nöjda.

Text och foto: Johanna Kuoppamäki 

Glada ettor och tvåor i Molpe skola provar de nya reflexvästarna.

Molpe skolas rektor Jan-Henrik Häggdahl och 
Anders Sjöberg från LokalTapiola berättar om att 
synas i trafiken.
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KORSNÄS
På gång i

 

KLÄDINSAMLING - LOPPIS  

vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder, 

gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot 
 

TISDAGAR kl. 13.00–18.00  
fr.o.m. tis. 27.9 t.o.m. tis. 29.11.2016. 

OBS!!!  Inte böcker, filmer och möbler. 
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter. 

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 
3638056 

 

 
Baltikumvännerna r.f.  

                    

BUKETTENS 
JULBASAR
pga. renovering ordnar vi 
den i år på Korsnäs Uf,  
onsdagen den 23.11.2016 
kl 14-19.

 Försäljning av kakor, rulltårtor,
pepparkakor, bröd, senap, kålrots- 
och morotslåda, dörrkransar,
stickat, virkat, fågelholkar m.m.

 Lotteri

 Loppisbord

 Kaffeförsäljning

VÄLKOMMEN!! 

Julkonsert i Molpe paviljong 1.12.2016 kl 19.00.
Torsdagen den 1 december blir det mera musik med 
Thomas Enroth och gäster.  Då gästas Molpe paviljong 
av Årets stora julkonsert. 
Årets artister är riksspelemannen Åsa Jinder från 
Sverige, den norska sångaren Erik Andre Hvidsten, 
finlandssvenska Thomas Lundin och Helene Nyberg. 
Dessutom saxofonmusik av Tom Käldström från 
Tommys med allt under ledning av Thomas Enroth.

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

Vi träffas på julfest 29.12.2016 kl 16 på Strand-Mölle 
med 3-rätters middag, program, lotteri och allsång. 
Korsdraget underhåller med musik. 

Deltagaranmälan görs senast 16.12 till Gullvi tel. 050-
4966120 eller Boris 050-3137059.

Välkomna!  

Molpe  sMartharuta

JULÖPPNING 
i mysiga Smidjon hålls fre 25.11 kl. 18.00-21.00

•	 Kom in och njut en stund med glögg och 
pepparkakor.

•	 Snabblotteri med finfina vinster mm. 

Uthyrning
•	 Har du gäster eller släktingar på kommande 

och behöver övernattning? I Marthagården 
finns möjlighet till sovplatser för 5 personer i 
gemensamt utrymme. I huset finns wc, dusch 
och kök med kylskåp och kokmöjligheter. 
Ta kontakt med Siv Högnäs 050-5143038 för 
bokning och mera info. 

•	 Marthaföreningen hyr ut sin mat- och 
kaffeservis till olika tillställningar. Ta kontakt 
med Nina Hollsten 050-5932212 för bokning 
och mera info. 

Vi önskar alla företagare en En Fridfull Jul och ett 
Lyckosamt Nytt År!

Korsnäs företagare
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Julmarknad på Korsnäsgården
söndag 27.11 kl. 12 - 15

Årets Oboschta Koschung 
premieras kl. 12.15

Arr. Korsnäs Buf

JULÖPPNING 2016
Hjärtligt välkomna på julöppning 

söndagen den 27.11

Korsnäs kommuns julöppning sker i år i samband med julmarkna-
den på Korsnäsgården söndagen 27.11.2016 kl. 12.00-15.00

•	 Öppningstal kl. 12.00 av Sofia Mitts-Björkblom

•	 Årets Oboschta Koschung premieras kl. 12.15 av Korsnäs uf&bf

•	 Jultomten besöker julmarknaden från kl. 12.30 och bjuder på 
godis och tar emot önskelistor av barnen

•	 Korsnäs 4H/Korsnäs kommuns fritidsavdelning ordnar pyssel 
för barnen i ungdomsrummet kl. 12.00-15.00

•	 Hembygdsföreningen säljer gröt vid muséet från kl. 12.00

•	 Korsnäs Lions bjuder på glögg

•	 Kaffeservering
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Öppettider
Avvikande öppettider i december 2016: 
Måndag 5.12. dag före helg, biblioteket öppet 
12-16. 

Bokpresentation
Korsnäs bibliotek tisdagen den 22 november kl. 
19.00. Bjarne Ismark berättar om sin nyutkomna 
framtidsroman Grottmänniskan blir Stjärnfarare 
och signerar böckerna.  

Tre stjärnskepp lämnar år 2200 vårt solsystem för 
att befolka andra solsystem. Omkring sig har rese-
närerna rymdens oändliga tomhet och den gnist-
rande stjärnhimlen, oföränderlig från generation 
till generation. 
Bjarne Ismark beskriver hur framtida långfärder 
kan komma att genomföras, hur det är att leva i 
rymdens tyngdlöshet under århundraden - och 
vad som kan gå fel. Människorna beter sig på 
samma sätt som de alltid har gjort...

Utställningar
November utställning i bibliotekets galleri: Karl 
Alfred Nyströms Närpesbilder från 1950-talet.

Projekt Mobilfotografering
Mobilfotografering på temat Vad betyder Korsnäs 
för mig? Sänd foto på e-post till biblioteket, bibli-
oteket@korsnas.fi senast 10.12.  Skriv också en rad 
eller en dikt om vad Korsnäs betyder för dig eller 
om skriv något om din bild. Förberedande skolans 
elever är särskilt inbjudna och arrangören hoppas 
att även korsnäsborna deltar aktivt. Materialet 
sammanställs till en utställning i biblioteket i janu-
ari 2017.  
Fotokväll med Jukka Rajala-Granstubb i biblioteket 
23.11 kl. 19.00-20.30 (fritt inträde, ingen förhands-
anmälan). 
Arrangör Biblioteket och Österbottens förbunds 
projekt Multikulturforum

Teater
Pleppo 2, med Murri och Backlund, nej Ted Fors-
ström och Kaj Korkea-aho på Wasa Teater torsdag 
1.12. kl. 19. 
Teaterresa, boka senast 21.11. i bib-
lioteket tel 06-3479140 och tillsam-
mans med 
 
Korsnäsnejdens pensionärs-
förening ordnas ytterligare en 
teaterresa till Pleppo 2, tors-
dag 8.12. kl. 19.

Sagostund
23.11. Wasa teaters Nina Dahl-Tallgren håller 
sagostund Ensam mullvad på en scen kl. 9.30 för 
skolor och dagisar.

URPREMIÄR: 12.11.2016 Stora Scenen
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GROTTMÄNNISKAN 
BLIR 
STJÄRNFARARE

Bjarne Ismark

En framtidshistoria
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Julkorv  
kursnr 810211
Torsdag 1.12 kl. 17.45-21.30 i högstadiet i Peta-
lax
Kursledare: Anita Storm 
Kursavgift: 12 €, ingredienskostnader tillkom-
mer
Vi gör bratwurstkorv av olika köttsorter med 
julkryddning. Smakerna kan kombineras i det 
oändliga genom att välja olika typer av kött, 
fett och kryddning. Det är bara din fantasi som 
sätter gränserna.
Anmälan senast 24.11.

Strumpnissar  
kursnr 110403
Lördag 3.12 kl. 10.00-15.45 i Hantverkssmedjan 
i Molpe
Kursledare: Lilian Torkko
Kursavgift: 13 €
Vi syr tomtar, nissar och andra trevliga figurer 
med uttrycksfulla och personliga ansiktsdrag. 
Kursen är tvåspråkig. Anmälan senast 23.11.

Sukkahousutontut 
kurssinro 110403
Lauantai 3.12. klo 10.00-15.45, Hantverkssmed-
jan, Molpe
Kurssin ohjaaja: Lilian Torkko
Kurssimaksu: 13 €
Ompelemme tonttuja ja muita hauskoja hah-
moja sukkahousuista. Opit tekemään tontuille 
yksilöllisiä ja ilmeikkäitä kasvonpiirteitä. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 23.11.

Sävslöjd  
kursnr 110405
Lördag 3.12 kl. 10.00-14.45 i högstadiet i Petalax
Kursledare: Lilly Swanljung
Kursavgift: 12 €
Vi gör julbockar, änglar och kransar i säv. Säv kan 
köpas av kursledaren. Anmälan senast 25.11.

Glöggmingel med smårätter 
kursnr 810213
Lördag 3.12 kl. 10.00-13.00 i högstadiet i Petalax
Kursledare: Tina Lindell
Kursavgift: 11 €, ingredienskostnader tillkommer
Vi gör glögg med inhemska bär och frukter som 
bas och fixar delikata smårätter som tillbehör. 
Anmälan senast 25.11.

Anmälan på www.malax.fi eller tfn 040-6508100.
Ilmoittautuminen www.maalahti.fi tai puheli-
mitse 040-6508100.

MI – i väntan på julen...
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Vilja och handlingskraft

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi
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Mixklubben, Korsnäs

Vi pysslar, leker, spelar spel och bakar pepparkakor.
Kom med och ha skoj! För åk 1-6.

Korsnäs kby skola
Måndagar 28.11, 12.12 och 19.12 

Deltagaravgift 15 € som betalas på plats första 
gången. Ledare: Matilda Mann, Sanida 

Bosnjakovic och Petra Sundholm.

Anmäl senast 25.11 till Petra på: 
petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-8764838.

JULVERKSTAD
10 december kl. 11.00-15.00 på Korsnäsgården

Julpyssel för barn i åk 1 och uppåt.

Vi pysslar, leker och gör mellanmål tillsammans.

Kom och ha skoj med oss medan mamma och 
pappa ”stökar” inför jul!

Vid anmälan kan man kolla möjligheten till 
samåkning från övriga byar.

Anmäl senast 7.12 till Petra på: petra.sundholm@
fs4h.fi eller 045-8764838. Deltagaravgift 15 €.

Julens mathantverk
Mathantverk i Korsnäs kan erbjuda högklassiga julgåvor. Produkterna tillverkas av lokala råvaror. 

Inga tillsatsämnen används. 
Förfrågningar och beställningar till Helena Höglund-Rusk, helena@mathantverk.fi eller 050-591 0049.

Tomtenisses julkasse innehåller Midvinterglögg, 
Piggelindricka, Laxröra och Jullimpa och kostar 
22,50 euro.

Tomtenisses jullåda innehåller Midvinterglögg, 
Piggelindricka, Laxröra och Jullimpa och kostar 
24,50 euro. 

Tomtefars julkorg innehåller Norrskensglögg, 
Tranbärs- och äppeldricka, Gammaldags 
skarpbröd, Kavring, Senap, Tranbärssylt, 
Havtornsknäck i en handgjord trälåda och 
kostar 48,50 euro.

Tomtemors julkorg innehåller Midvinterglögg, 
Rökt skinka, Jullimpa, Morotslåda, Kålrotslåda, 
Laxröra, Jultårta med egen sylt, Julpepparkaka i 
en handgjord trälåda och kostar 59,50 euro.
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Maggie Haga tilldelas 
söndagsskolpriset 
av Kalle Sällström. 
Söndagsskolbarnen 
sjöng fint under hög-
mässan. 
Foto: Kristina 
Haga-Lagerström

Nu är den här, tiden som många tycker är den värsta på hela året, det är mörkt mest hela tiden. Men 
det finns dock människor som älskar den här tiden också, för det är en tid då du kan sitta inne med gott 
samvete och mysa, kanske med en kopp kaffe och ett stearinljus. Många har dock inte riktigt möjlighet 
att ta det riktigt lugnt hemma, för det finns alltid något att göra eller någon att sköta om. Men kanske 
kan då församlingen kan vara ett alternativ för lite avkoppling, ett ställe där du i avslappnad och kravlös 
miljö får umgås med andra församlingsbor.

Belönad trotjänare
Maggie Haga premierades på familjegudstjänsten 
på Mikaelidagen (2.10) med söndagsskolpriset. 
Kalle Sällström från församlingsförbundet kom från 
Helsingfors för att personligen dela ut priset. Maggie 
har hållit söndagsskola/kyrkans barntimme och junior i 
Träskböle och i Taklax i ca 50 år. 

Maggie började engagera sig som söndagsskollärare 
i samband med att hon förde sina egna barn till 
söndagsskolan. Hon tyckte att hon kunde hjälpa 
till istället för att åka hem en sväng medan de var i 
söndagsskolan. Maggie tror att om man börjar engagera 
sig då man är ung så sitter engagemanget i hela livet. 
Hon poängterar att det skulle behövas flera frivilliga 
ledare, och att det hör till kyrkans ansvar att ordna 
kristen fostran vilket lovas i samband med dopet. Det 
skulle vara optimalt med barnverksamhet i alla byar, 
för barnen behöver kunna erbjudas en fortsättning 
på dopet fram till skriftskolan. Maggie strävar till att 
barnen skall bli van med kyrkan och dess byggnader, 
för grundläggs en positiv inställning till kyrkan och dess 
verksamhet när barnen är små så känns det för det 
mesta även bekvämt och positivt att komma till kyrkan 
som vuxen. Genom att barnen deltar i söndagsskolan 
tror hon att de får en trygghet i livet som de kan luta sig 
tillbaka mot, vad än de råkar ut för i livet. 

Korsnäs församling tackar Maggie för hennes stora 
gärning och för att hon fortsätter att ställa upp för 
församlingen. Hon är en riktig klippa!

Karasamling
Vi höll karasamling sista fredagen i oktober och denna 
gång fick männen höra om Anita Ismarks resa till Israel. 
(Kvinnorna fick höra henne i september). Hon visade 
många fina bilder och berättade med stor inlevelse om 
sin resa. Därtill bjöd hon på dadlar, vilket man ofta äter 
i Israel. Jag tror det var många som fick lust att åka till 
Israel och se t.ex. platsen som man pekar ut som Jesu 
grav, vilken förstås är tom för han är ju uppstånden! 

Kvinnocaféer
Sedan förra Korsnäs Nytt har vi hunnit ha 
två kvinnosamlingar. Den 7.10 var temat för 
kvinnosamlingen Nordkorea. Ulrika Lindholm som leder 
gruppen, som arbetar för Kristet arbete i Nordkorea, 
berättade om gruppens verksamhet sedan starten 2011. 
Detta är en mycket unik grupp, den enda i Finland som 
arbetar för Nordkorea, som är ett mycket diktator styrt 
land. Man kan hitta många fina presenter bland deras 
fina saker, bland annat unika tygväskor, förkläden och 
fjärilen på bilden. Nordkoreas saker kommer bland 
annat att finnas till försäljning på julbasaren som ordnas 
den 6.12 i församlingshemmet. 

Temat för kvinnocaféet den 4.11 var bröstcancer. 
Margaretha (Maggi) Rönnholm deltog och berättade 
öppenhjärtigt om sina upplevelser av sjukdomen. Hon 
läste egna skrivna dikter som var mycket berörande. 
Därtill kom ordförande för Malax-Korsnäs cancerklubb, 
Kerstin Knip, och berättade om cancerföreningens 
verksamhet och delade ut broschyrer. 

Alla helgons dag
Alla helgons dag firades med 
traditionell ljuständnings 
högmässa för de som avlidit 
det senaste året. Efteråt 
serverades skinksallad, 
bröd och kaffe med dopp 
i församlingshemmet. 
Intäkterna gick till Haiti som 
drabbades av en stor orkan i 
oktober. Projektkören sjöng 
inlevelsefullt några sånger.

 Ljusen brinner för de som 
avlidit det senaste året.
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Diakonrutan
Jag påmindes på alla helgona om att 
minnen och lärdomar som vi får genom 
möten med människor runt om oss är 
beståeliga. Även om personen dör finns 
minnen kvar, och således har en person 

en påverkan på 
våra liv långt mer 
än den faktiska 
tiden som vi får 
tillsammans.  
Hanna Östman

PÅ GÅNG
Gudstjänster
Gudstjänster och högmässor ordnas i regel varje söndag 
kl.11.00. 

Observera!
Sö 27.11 kl. 11.00 Första Advent! Vi firar familjegudstjänst i 
kyrkan med sångprogram och procession av barnen och sång 
av Kyrkokören. Vi börjar det nya kyrkoåret, sjunger några 
nya psalmer ur psalmbokstillägget ”Sång i Guds värld” och 
inleder firandet av reformationens 500-årsjubileum. Efter 
familjegudstjänsten blir det servering och Söndagsskolans och 
Kyrkans barntimmes julfestprogram i Församlingshemmet.

Återkommande samlingar 
Pysselcafé för Nord Korea samlas 19.10  kl.14.00 i 
församlingshemmet. 

Träffpunkt i Taklax bönehus varannan tisdag kl.19.00, nästa 
22.11. 

Söndagsskolan ordnas i församlingshemmet varje söndag 
kl.11.00 och kyrkans barntimme hålls i Taklax bönehus varje 
tisdag kl.18.00

Promenixarna: Vi promenerar i maklig takt tillsammans ca 45 
minuter och sedan blir det servering i församlingshemmet. 
Varannan onsdag kl.10.00, nästa 23.11.

Mamis och Papis: En grupp för småbarnsföräldrar att slappna 
av i gott sällskap. Programmet bestämmer deltagarna 
tillsammans, till exempel promenad och förstås kaffe/te och 
givande diskussioner! Varannan måndag kl.18.30, nästa 28.11. 

Kyrkokören övar varje torsdag kl.19.00. Även nya sångare är 
välkomna!

TACK
Ett stort Tack till Alice Grönlund i Harr-
ström som nyligen firade 90 år. Hon 
önskade att gratulanterna skulle stöda 
diakonifonden, istället för att komma med 
blommor och presenter till henne. Denna 
goda gärning inbringade totalt 1000 €! 
Stort Tack!

Projektkören är en kör som träffas och uppträder på olika 
tillfällen, och övar inför uppträdandena. Kören kommer till 
exempel att uppträda på julfesten den 4.12 och på psalm-
kvällen den 9.12. Nästa övning hålls torsdag 24 november kl 
18:00 i församlingshemmet i Korsnäs. Välkommen med!

Livets bröd: varannan måndag kl.9.30 i församlingshemmet,  
nästa 28.11. Kaffe, samtal, bön. 

Silvergruppen träffas 14.12 i församlingshemmet, risgrynsgröt 
serveras.

Övriga samlingar
Soppdag ordnas 20.10 kl. 12-15.00  i församlingshemmet. 
Fem olika soppor och efterrätt till förmån för missionen:  pris 
10 €/vuxen, 5€ för 7-15 åringar, barn under skolåldern gratis i 
föräldrars sällskap.

Gemensam julfest för karasamlingarna och kvinnocaféet blir 
det söndag 4.12  kl.18.00 i församlingshemmet. 

Basar ordnas i församlingshemmet på självständighetsdagen 
6.12. Bakverk, hantverk, lopptorg, våfflor, kaffe med mera. Till 
förmån för missionen. 

PS! Vi tar gärna emot bidrag till missonens julbasar. Bakverk, 
små saltbitar, stickade strumpor, böcker med mera. Det 
behövs både saker till försäljning och till lotteriet. Vi är mycket 
tacksam för bidrag!

Psalmkväll till förmån för missionen i församlingshemmet 
ordnas fredag 9.12 kl.18.30. Vi sjunger ur det nya 
psalmbokstillägget. Projektkören, Jan-Erik Ravals, Sandra Sund 
med flera uppträder. Servering och lotteri.
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Mitt i Molpe öppnade Annette Östman och 
Linda Backgren-Holm i september egen bokfö-
ringsbyrå. När Linda, merkonom i grunden, fick 
höra att det råder brist på bokförare i trakten 
såg hon nya möjligheter öppna sig. I Annette hit-
tade hon en bekant företagspartner, och nu när 
de praktiska arrangemangen är lösta satsar de på 
marknadsföring för att göra företagen medvetna 
om dem.

Linda är som sångerska i dansbandet San Marino ett 
bekant ansikte för många Österbottningar, men sysslar 
även med mycket annat än sång. 

- I grunden är jag merkonom med inriktning på bokfö-
ring, men valde efter de studierna att läsa pedagogik. 

- Jag har jobbat med både barndagvård och i skola, men 
på grund av mina problem med astma och allergi har jag 
de senaste åren främst frilansat som dans- och musiklä-
rare samt jobbat med makens företag, berättar Linda.

Två merkonomer i samarbete
Hemma är det alltid hon som skött all administration 

och bokföring, och kunskaperna har således följt med 
henne genom åren. När hon blev uppmärksam på att det 
saknas bokföringsbyårer i området, bestämde hon sig för 
att fräscha upp sina kunskaper och har nu vuxenstuderat 
vid YA i Närpes i två år.

- Det blev ”back to the roots”, skrattar Linda, som nyli-
gen fick sin andra merkonomexamen. Syftet var hela 
tiden att starta eget företag och kunskap är alltid den lät-
taste ryggsäcken att bära, tillägger hon.

Även Annette är merkonom och har dessutom en utbild-
ning i ekonomiförvaltning i bakfickan. Hon har i 15 års 
tid arbetat på Dermoshop som bland annat kvalitetsassis-
tant, ett jobb hon nu är tjänstledig från.

- Jag har länge lekt med tanken att starta eget, men aldrig 
vågat eller kommit mig för. När Linda tog initiativet till 
var jag tvungen att hoppa på tåget, berättar Annette.

De båda kollegorna började planera verksamheten 
under vårvintern, och vände sig då till företagsrådgivare 
Kjell Nydahl på Vasek. 

- Även om jag varit med och grundat både företag och 
föreningar tidigare och därmed hade ett hum om hur man 
går tillväga, var det ändå skönt med ett bollplank. Vi satt 
flera kvällar med Kjell och han hjälpte oss med alla nöd-
vändiga papper, uppgörande av affärsplan samt med ansö-
kan om startbidrag, säger Linda.

Mångsidig service
Att hitta en företagslokal gick smidigt och här, i samma 

fastighet som Andelsbanken, är de lättillgängliga för 
kunderna. Förutom löpande bokförinsgtjänster erbjuder 
Annette och Linda även faktureringstjänst, löneräkning, 
kopieringstjänst i mindre skala samt administrativa tjäns-
ter till väglag och andra sammanslutningar.

- Här på landsbygden finns det väldigt många bilskogs-
vägar och villavägar, och det är inte alltid som väglagssty-
relsen har kunskap och tid att sköta fakturering och dylikt 
själva, förklarar Linda.

Företaget, som fått namnet AL Consulting, grundades 
offciellt den 1 september och hittills har dagarna gått åt 
till praktiska och tekniska förberedelser.

- Nu satsar vi även hårt på marknadsföringen, med 
annonser i lokaltidningarna och direkt reklam till företa-
gen. Vi hoppas att de ska hitta oss och gynna sin lokala 
bokföringsbyrå, avslutar de.

 
Text och foto: Anna Sand / bySand 

Artikeln är ursprungligen publicerad i Under luppen-
artikelserie på www.vasek.fi i oktober 2016.

Ny bokföringsbyrå servar 
söder om Vasa 

Annette Östman och LInda Back-
gren-Holm öppnade egen bokfö-

ringsbyrå i Molpe i september.
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I början av år 2015 började även småföretagare 
omfattas av skuldsanering. Sedan dess har VASEKs 
företagsrådgivare Antti Alasaari och Kjell Nydahl hjälpt 
företag som hamnat i ekonomisk knipa.

– Vasa stad som ansvarar för skuldrådgivningen i 
regionen har skickat ett tiotal kunder till oss. Kunden 
kartlägger först skuldsättningens omfattning, hur stor 
skulden är och vem man är skyldig samt listar skulder-
nas räntor och indrivningskostnader. Kunden bedömer 
även själv företagets situation och orsaken till skuldsätt-
ningen. Därefter gör vi upp en affärsplan som presente-
rar hur man kan vända företagets ekonomiska situation i 
en bättre riktning, säger Alasaari.

– I våra utlåtanden rekommenderar vi att sådana 
företag ska få skuldsanering vars verksamhet utan dessa 
skuldansamlingar skulle vara lönsam och som efter en 
skuldsanering utan problem skulle klara av att sköta de 
lagstadgade kostnader som företagandet medför. Det får 
självklart inte ligga något kriminellt bakom skulderna, 
fortsätter han.

Enligt Alasaari och Nydahl har de skuldsatta företa-
gens situationer och orsaker till skuldsättningen varit 
varierande:

– Ibland är företagaren alltför ivrig i starten och 
skaffar genast stora utrymmen eller mycket utrustning 

Situationen för 
skuldsatta företag 
är varierande
– VASEK hjälper de som 
hamnat i knipa

på skuld. Det blir problem om kundunderlaget inte 
byggs upp tillräckligt snabbt och intäkterna inte räcker 
till för att betala av skulderna. Många företag är även 
beroende av en eller några större kunder. Om avtalen 
med dessa viktiga huvudmän avslutas hamnar under-
leverantörsföretaget snabbt i knipa. Kundunderlaget 
borde vara tillräckligt omfattande.

Alasaari påminner även om att ju mer företaget växer 
desto mer växer även riskerna med verksamheten. I ett 
visst skede av tillväxten är det viktigt att ändra företa-
gsformen till aktiebolag så att företagarens personliga 
ansvar minskar:

– Om ändringen av företagsformen till aktiebolag 
uteblivit, och om problem uppstår till exempel i form av 
hävda kontrakt och utbetalning av löner till anställda, 
ligger ansvaret personligen hos företagaren ifall företa-
gsformen är firmanamn, kommanditbolag eller öppet 
bolag.

Efter företagsrådgivningen ger VASEK sin bedömning 
till skuldrådgivningen samt ett utlåtande om företagets 
realistiska möjligheter till att bli livsdugligt och klara 
av att betala av sin skuld enligt planen. Ekonomi- och 
skuldrådgivaren gör upp den egentliga ansökan om 
skuldsanering och gör upp ett förslag för tingsrätten att 
besluta om.

– Processerna är långa så vi kan inte exakt säga hur 
många av de företag vi rådgivit har fått skuldsanering 
men enligt responsen från skuldrådgivningen har vår 
hjälp varit väldigt viktig för företagen, konstaterar Ala-
saari.

SKULDSANERING
Ett personbolags (kb, öb) skulder från näringsverksamhet 
kan saneras och den lönsamma företagsverksamheten kan 
fortsätta om företagsverksamheten har varit förhållande-
vis småskalig och främst baserar sig på företagarens egen 
arbetsinsats. Genom skuldsanering kan man trygga såväl 
företagarens som eventuella arbetstagares arbetsplatser.

Man ansöker om skuldsanering genom att kontakta 
skuldrådgivningen. I Vasaregionen sköter Vasa stad om 
skuldrådgivningen. Skuldrådgivningen ber VASEK om ett 
utlåtande gällande kundens situation och skickar kunden 
till VASEKs rådgivning.

Kjell Nydahl 
Direktör för företagstjänster 
+358 50 368 2686 
kjell.nydahl@vasek.fi



26

KORSNÄSNytt
P

å
 g

å
n

g
 i
 K

o
r
s
n

ä
s
 -

 L
io

n
s
 

LC KORSNÄS
informerar

Stipendium från Lions Ungdomsfond
 Stipendier á 50,- har utbetalats till 45 sökande. 

Totalt utbetalas 2250,- till Andersson Victor, Andlin Ric-
hard, Back Anna, Back Emil, Backgren Julia, Bergfolk 
Tomas, Bergman Christoffer, Bergman Tobias, Bäcklund 
Rebecca, Bäckman Sara, Färm Jesper, Grahn Viljam, 
Granholm Alice, Granholm Lennart, Granholm Linnea, 
Granqvist Staffan, Häggdahl Emma, Häggdahl Lina, 
Häggqvist Adam, Höglund Angelica, Höglund Robin, 
Ismark Brage, Korsbäck Natasha, Lagerström Jennifer, 
Lagerström Jens, Matkoski Emelie, Nilsson Jakob, Nord-
lund Jeanette, Nydahl Emilia, Nyfors Jenny, Nynäs Jan-
nike, Nynäs Linus, Nynäs Olle, Nystrand Nathalie, Riddar 
Alfred, Riddar Nico, Rusk Tommy, Sandholm Simon, 
Sandholm Victoria, Sandman Erica, Sandman Robin, 
Söderholm Ida, Westerdahl Janina, Åbacka Felicia, 
Östman Lovisa.

 

TV skänktes till Molpe Eftis
Sture Södergran och Lars-Erik Nylund från lions-

klubben installerade och överlämnade ett nytt TV till 
Molpe Eftis där Brita Backgren och barnen tacksamt 
tog emot gåvan. 

Lions-aktiviteter på kommande:
 
Söndag 27.11. Julmarknad i Uf-lokalen 12-15
Lions deltar och bjuder på glögg, snabblotteri, 
Knorrlundlotter och julkort.
  
Tidag 6.12. Självständighetsdagen kl. 11.00
Kransnedläggning efter gudstjänsten vid de
stupades grav tillsammans med scouterna.

 
Söndag 18.12. Lions traditionella JULKONSERT 
hålls kl. 18.00 i Korsnäs Kyrka. 

Lördag 21.01.2017 Resa till Pörtomrevyn ordnas 
enligt tidigare år. 
Bokning Lis-Britt 0500-261003.

Lions verksamhet 01.07.2015-
30.06.2016.

Perioden 2015-2016 har präglats av en livlig verksam-
het. Lionsklubben har idag 18 aktiva medlemmar.

Periodens styrelse bestod av president Lars-Erik 
Nylund, vice president Anita Ismark, sekreterare Lis-
Britt Södergran, kassör Sture Södergran, past president 
Bjarne Ismark, medlemmar Leif Riddar och Nina Lågas.

Aktiviteter
Under året har lions tillsammans med Baltikumvän-

nerna fortsatt med den gemensamma glasögonsinsam-
lingen för Lions ögonklinik på Sri Lanka.

 Nettot från Julkonserten i Korsnäs kyrka och Knorr-
lundlotteriet  fördelades bl.a. till ungdomsstipendier 
och julgåvor till de 100 åldringar som besöktes inför 
julen av Lionsmedlemmarna.

Stipendier 52 st à 50 euro = 2.600 euro delades ut till 
studerande från ungdomsfonden.

Lionsklubben har under året planterat och skött om 
blomlådorna i Korsnäs centrum, deltagit i Lantdagen 
och föreningsmässan, julöppningen, julmarknaden, 
självständighetsdagens gudstjänst, sålt julkort, ordnat 
revyresa till Pörtomrevyn.

Fadderfamiljen i Petroskoj fick under året 360 euro.
Vårens stora insamling för Röda Fjädern genomfördes 

i april-maj med ett fint resultat av 5875 euro. Folkhälsan 
fick 300 euro för simskoleverksamheten. Kottebo fick 
vid nyinvigningen 500 euro. Stipendier till Gymnasiet 
150 euro. Buketten fick 108 euro för nya sångböcker.

Utöver detta har mindre och större summor getts 
som stipendier och bidrag till behövande.

 
LC Korsnäs tackar för all den välvilliga hjälp som ni 

bidragit med under året. 
Lis-Britt Södergran
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Influensavaccinering 2016
Gratis vaccin ges till
- alla barn 6–35 mån 
- gravida 
- personer som hör till riskgrupp 
- alla som fyllt 65 år 
- närmaste kretsen till personer som har 
större risk än andra att insjukna i svårartad 
influensa 
- värnpliktiga som inträder i beväringstjänst 
- personal inom hälso- och socialvård

Vaccinationerna ges enligt följande (ingen 
tidsbeställning):
 
Korsnäs hälsogård 22.11 kl. 13–15

Kom ihåg att ha med sjukförsäkringskortet 
vid besöket
https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/
vaccin/influensavaccin

Till salu/Uthyres
Radhuslägenhet i Molpe, Söderbyvägen 49 
a2 säljes eller uthyres.
2r+kök 60m2

Ta kontakt 0500-921162

Vid Westanlid uthyres 2 rum o kök, 46 m2 i ett 
parhus. 
Västbalkong mot havet. Trägolv samt walk-in 
closet. Och båtplats förstås. Egen parkering 
med motorvärmare. 
Hyra 445  € + vattenavg. 18€ / månad o. pers. 
Ledig från 1.11.
Ring 050 – 5265 425 för visning!

Uthyres

 
    
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Dina muskler i mitt Fokus 
 

   

           Massage & Balancetape  
Presentkort 

 

www.muskelfokus.fi 
 

                Jens Fröding, utbildad massör 
Sjövägen 126 B, 66210 Molpe 

050-4048901 
(mottagning kvällar och helger) 

 
 
 
 
 

Jens Fröding utb massör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66210 Molpe 
050-4048901 

  

Mottagning kvällar och helger 

1.11.2016 öppnades Mias Klipp & Städ på 
Sjövägen 14, fd Backlunds affär, i Molpe

Jag Erbjuder:

-Dam, Herr o Barnklippningar
-Färgningar
-Indisk Huvudmassage (-35%)
-Ekologiska Vårdbehandlingar för 
håret (-35%)
Nu får Ni -35% på alla Ekologiska Behandlingar under 
studietiden (t.om 31.5-17)
Efter jul börjar jag färga även med Ekofärger och göra 
Energiklippningar.

Vi Erbjuder även:

-Företagsstädning
-Städning av hushåll
Passa på och boka noggrann städning till ett förmånligt 
pris.

Välkommen att Boka på nummer
050-5404337

Mias Klipp & Städ – Mia Ahlholm
Öppet enligt överenskommelse. Även ambulerande!
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n
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KÖPES
KÖPES Korsnäs herrfolkdräkt i storlek 48- 
52. Kontakta Anders Mannfolk på telefon 040 
7187319 eller per mejl anders.mannfolk@
pp.inet.fi
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Sjövägen 271, Molpe Tfn: 06-3476 754
info@strand-molle.fi www.strand-molle.fi

Lördag 26.11 
öppet 10-14

Glad Lilla Jul! 

Företagarjulfest 
lö 3.12 med Allan and the Astronauts 

Trerättersmiddag och dans.

Julrock 
lö 10.12 med Ben Dover

Traditionellt julbord 
sö 18.12        28 €

RESTAURANG 
STENBRYTAREN

www.ste
nbr

yta
ren

.Þ

TEL.nr 06 / 364 1152

Öpppethållningstider :

Måndag - Torsdag 8  -  18
Fredag   8  -  22
Lördag   12  -  22
Söndag   12  -  19 

Avvikande öppethållningstider hittar ni 
på vår facebook sida eller på hemsidan

Lilla julbordet
25 november

kl 11 - 15

Stora julbordet
16 December

kl 11 - 17

Julöppnings event
25 november 
Live musik

Mer info på vår facebooksida

K-Ceramics
Norrbyv 33 Korsnäs

Julöppning 
Torsdag 24.11 18-20.00

-Årets nya tomte 

-Ängla ljusstakar

-Handdrejade muggar med 
text

-Lyktor

och mycket annat! 

I December öppet 

1.12  8.12 15.12  18-20.00

Välkomna in! Keramiken finns nu 
även hos Korsnäs Blomster.
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Nu inför julen säljer vi Sofia-Stjärnan 
för 10,- vid hämtning på KHT
måndag-fredag kl 8-16.
 
Andra tider ta direktkontakt:
Lis-Britt 0500-261003
Lasse 0500-563598
 
Korsnäs Handelsträdgård Ab

Sofia

stjärnan 

 10,-
Vi finns också med på Julmarknaden i 
Uf-lokalen söndag 27.11. kl. 12-15.

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

4851 

4858 

1858 

4886 

4845 

1810 1885 

Vinterkläder för barn 
och vuxna i lager Mössa på köpet 

begränsat parti 

REDSKAP FÖR VINTERNS 
SNÖRÖJNING 

KROSS 
25L 

SANDNINGS- 
MAKADAM 

25KG 

Solrosfrön, talgbollar, talgstång 
och annan 
fågelmat i lager 

Julljus för 
inom– och 

utomhusbruk 
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LÄS ÄVEN OM
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PRIS 5,50 € INKL. MOMS
ISSN 0784-283XTRETTIONDE ÅRGÅNGEN

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

Leve riktiga 
köttdiskar!

TEMA: FIXA FESTEN
4/2016

Möt Emilia Vikman 
vid nya Herrgårds 

Köttrökeri 

Rune 
berättar 

om Molpe 
Vatten 

Kent 
jobbar för 
Storkors 

fi skehamn

Hanna 
sjöng då 
skolan 

invigdes

Helena
är en av

”fl ykting-
mammorna”

   Nytt på gång inom Petalax IK        Korsbäckdansen gör comeback     _

   Kolumner av Lucas Snellman & Carita Nyström        MI fi rar 50     _

   Veteranfest i Malax        Kommunikation med händer, armar och miner     _

   Fina historier vid berättarcafé     _

LÄS ÄVEN OM

6
4
3
0
0
3
0
4
9
0
1
0
8

PRIS 5,50 € INKL. MOMS

ISSN 0784-283X

TRETTIONDE ÅRGÅNGEN
MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

Unga Angelica 
kör krossgrus

TEMA: FIXA FESTEN

5/2016

Edgar om 
dagens och 
gårdagens 

fi ske

Johanna om 
människorna 

bakom 
maten

Mycket och 
blandat 
i Lattus 

trädgård

Joel ger 
järnet i 

amerikansk 
fotboll

Malax, Magasinvägen 2B

1€BÅGAR

VID KÖP AV
GLASÖGON

   Dokumentationen över ”Ytäbyiji” är ute nu        Aktia i tiden     _
   Överraskande järnvaruhandel        Gröna hörnan av Carita Nyström     _

   Caroline vill vara lycklig        Blytung stonerrock i Taklax     _
     Vardagshjältar på Arstu        Lek- och motionspark i Pixne     _ 

LÄS ÄVEN OM

6
4
3
0
0
3
0
4
9
0
1
0
8

PRIS 5,50 € INKL. MOMS

ISSN 0784-283X
TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

Tuffa 
entreprenörer!

Kristoffer Bjurs och Kristian Hemming

TEMA: SOMMAR & SEMESTER

6/2016

Lovisa 
friserar, 
vårdar 

och driver 
Skärgårdens 

skatter 

Bästa 
tipsen till 
grillfesten 
av Johan 
Snickars

Hur går det 
nu för tiden 

Anita 
Ismark?

Leif har 
varit världen 

över med 
Wärtsilä i 

över fyrtio år

   Plantera skog som arbete        Baltikumvännernas sommarloppis vid gruvan    –   

      Valter i Viitala är varanforskare   H   Högskär – en fi n plats i Malax skärgård    –  

   Jag lindar av olvon en midsommarkrans av Carita Nyström    – 

   Årets studenter i Petalax        Jens har börjat med gårdsförsäljning i Molpe    –

Klassträff 
femtio år 

senare – kul!

LÄS ÄVEN OM
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PRIS 5,50 € INKL. MOMS

ISSN 0784-283X
TRETTIONDE ÅRGÅNGEN

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING

TEMA: HUS OCH HEM

7/2016

Vi byggde 
ett eget 

orangeri – 
ett mysigt 

glasväxthus

Jag ska 
bli mode-
skapare

Diakoni-
arbete med 
ledord ”där 

nöden är som 
störst”

Som
 stödperson 

spelar du 
roll!

Malax, Magasinvägen 2B

-40%
ALLA
GLASÖGON

   Korsnäs FF:s fotbollsherrar        Myrstacken – för medmänniskan     _     

     En märklig sommar av Carita Nyström        Pärttak i stället för plåt     _

   Sjöräddningsoperation på Bergöfärjan         Närpesboan och Vardagshjältar     _     

   KustNytt på Konstens Natt        Wasa Teater        Den siste fyrvaktaren…     _

Följ Kustmedia 
på Facebook 
och ta del av våra 
prenumerations-

erbjudanden!

Södra 
Finland 
tur retur 
– på lunch…

LÄS ÄVEN OM

6
4
3
0
0
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0
4
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8

PRIS 5,50 € INKL. MOMS
ISSN 0784-283XTRETTIONDE ÅRGÅNGEN

MALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING WWW.KUSTMEDIA.FI
8/2016

Reser i 
arbetet och 
på fritiden

Sture vakar 
över byns 
intressen

Byggde hus 
med sina 
kompisar

Min kristna
tro är mitt 

språk

Malax, Magasinvägen 2B

KÖP 2, 
BETALA FÖR 1

Andelsbanken

Juridiska 
tjänster 

på närmaste 
kontor!

Möt Sven-Olof Hydén 
med över fyrtio 

säsonger på två hjul

   Biodling        Interrail, bekvämlighet av Johanna Granlund        Tidsresa     _

    Modern språkstudio        Kolumner av Carita Nyström och Lucas Snellman     _

   En dag på museet        Serietecknaren Charles Söderman     _   

   Fiskets Dag vid Kvarkens Båtmuseum        Fin donation – hjärtstartare     _

TEMA   RESOR OCH FRITID

LÄS ÄVEN OM

6
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PRIS 5,50 € INKL. MOMS
ISSN 0784-283XTRETTIONDE ÅRGÅNGENMALAX KORSNÄS MÅNADSTIDNING WWW.KUSTMEDIA.FI

9/2016

Andelsbanken

Juridiska 
tjänster 

på närmaste 
kontor!

Malax, Magasinvägen 2B

 KÖP 2,
BETALA FÖR 1

Kevin är en förebild 
för ungdomar

Nina jobbar som 
teaterpedagog

Bra ”drajv” i 
Närpes

Lilian har konstnär-
liga funderingar

Det är vi som sätter

Guldkant 
på middagarna

Hallon & Praliner 
i Närpesbilagan

   Olika kulturer möttes på mycket trevlig fest        Kortspelet som förenar     _

   Mera Tillsammans stöder kamratskap        Hemmets Uppslagsverk     _

   Ljus i mörkret av Carita Nyström        Malax Fysio fi rar jubileum     _

   Sam´s Garage – framför egna låtar        Tommy undervisar i dans     _

MALAX-KORSNÄS LOKALTIDNING

B&Å Market i Taklax
påbörjar sin slutförsäljning 1/12 2016                           

10-20% på diverse varor 
t.ex. julbelysningar,gummistövlar, 
overaller, diverse verktyg och mycket 
annat.

Varmt välkommen

Britta o Åke   tel. 3644177 , 0500-332697

Tack alla trogna kunder för dessa 30år som vi hållit på, må så gott!
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Vid sjukdom eller olycksfall, ring 

HälsoHjälpen 0206 1000
Är du personförsäkringskund i LokalTapiola kan du avgiftsfritt ringa HälsoHjälpen där sakkunniga på 
Läkarstationen Dextra hjälper vid olika besvär från förkylning till benbrott, runtom i hela Finland. Vid behov 
får du genast tid till en specialistläkare och ditt ersättningsärende tas till handläggning. Du tillfrisknar 
snabbare när du får rätt vård från början.
lahitapiola.fi/terveyshelppi

Samarbetspartner:

Förmodligen uppskattar
du råd och snabb vård
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KORSNÄSINUutiset
Ajatuksia syyspimeässä

Tähän aikaan viime vuonna KorsnäsNyttin 
ykkössivulla oli otsikko ”Pakolaisten vastaanot-
tokeskus avattu” ja koko viime vuoden syksyä oli 
leimannut keskustelut pakolaisvirrasta, joka oli 
lähtenyt kohti Pohjoismaita. Nyt, vuosi sen jäl-
keen, meillä on rauhallisemmat ajat mitä tulee 
pakolaisvirtoihin Suomeen ja se näkyy siinä, että 
vastaanottokeskuksia suljetaan. Olemme myös 
täällä Korsnäsissa jo aikaisemmin syksyllä saa-
neet tiedon siitä, että vastaanottokeskus lakkau-
tetaan 30.11 lähtien. 

Kiitos aktiivisen osallistumisen ja hyvän yhteistyön 
vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa olemme yrittäneet löytää 
vaihtoehdon, joka voisi antaa Korsnäsin toiminnalle jatkoa. 
Tieto tästä tuli viime viikolla ja se tarkoittaa, että lähinnä 
perheet, joidenka lapset osallistuvat valmistavaan opetuk-
seen ruotsin kielellä voivat jäädä tänne asumaan. Korsnäs 
on ainoana kuntana päättänyt integroinnin ja valmistelevan 
opetuksen harjoittamisesta ruotsin kielellä ja on erittäin 
hyvä, että maahanmuuttajalapset saavat jatkaa eivätkä joudu 
vaihtamaan kieltä yhtäkkiä. 

Alustavan päätöksen mukaan saavat siis noin 50 tur-
vapaikan hakijaa jäädä asumaan Korsnäsiin ja yksiköstä 
tulee Kristiinankaupungissa sijaitsevan Punaisen Ristin 
ns. sivutoimintapiste. Samanaikaisesti on käyty neuvotte-
luja Söfukin kanssa siten, että heidän osaltaan järjestely ja 
vuokrasopimukset ovat kunnossa. Sivutoimistotoiminta saa 
alustavien tietojen mukaan jatkua kesäkuun loppuun saakka 
2017. 

Talouden on vaikea elpyä maassamme, Korsnäsissa vaiku-
tus näkyy siinä, että työttömyysasteemme jatkaa nousuaan. 

Viimeisimmät raportit syyskuulta 2016 osoittavat, 
että työttömyysasteemme on 7,7 %. Edelleen 

Korsnäsilainen on hyvä työllistämään itseänsä 
ja vuonna 2014 luotiin enemmän työpaikkoja 
päättyneiden tilalle siten, että olimme 3 työ-
paikkaa plussan puolella 2014. Korsnäsin 
työpaikkatiheys oli myös kolmanneksi kor-
kein 83,4 % vuonna 2014, ainoastaan Vaasa 

ja Vöyri olivat Korsnäsia parempia kysei-
sessä tilastossa. 

Ensi vuoden talousarvio 
Nyt ensi vuoden talousar-
vion kynnyksellä meillä 

on monta asiaa, jotka 
vaikuttavat kunnalli-
seen talouteemme sekä 
suorasti että epäsuo-
rasti. Hallituksen tuomat 

säästöpaketit pidempine 

työaikoineen sekä vähennyksineen kunnallisesti palkattu-
jen lomapalkoista tulevat vähentämään kuntien menoja ensi 
vuonna. Valitettavasti valtiovalta haluaa siirtää säästötoi-
menpiteet valtiolliseen kassaan, joten vähennetään kuntien 
valtionosuuksia vastaavassa määrin. 

Mutta epäsuoraa vaikutusta kuntien verotettaviin tuloihin 
ei voida ennakoida. On suhteellisen yksinkertaista matema-
tiikkaa laskea, että jos otetaan pois tuloja useammalta kunta-
laiselta kunnan verotulot pienenevät. 

Meillä on alustava tuloslaskelma, joka osoittaa, että myös 
vuonna 2017 pärjäämme taloudellisesti mutta kyseessä on 
hiukan heikompi talousarvio kuin tämän vuoden talousarvio. 
Paljon talousarviossa rakentuu sen varaan, että jatkossakin 
pystymme pitämään kustannukset alhaisina sekä erikoissai-
raanhoidossa että terveyskeskuksen vuodeosastolla. Mutta 
mikäli trendi pahimmassa tapauksessa kääntyy voi se hyvin-
kin nopeasti aiheuttaa ongelmia kokonaisuudelle. Mutta 
mitään uutta ei auringon alla, nyt on se aika vuodesta, jolloin 
yritämme suunnitella seuraavaa vuotta varten ja kenelläkään 
ei ole käytössään täysin totuudenmukaista kristallipalloa. 
Totuuden nimessä uskon, ettei kukaan palloa haluakaan. 
Mutta pidättäydymme tiedossamme oleviin faktoihin ja 
pyrimme noudattamaan samoja periaatteita kuin aikaisem-
pina vuosina.

Veroprosentit pidämme samalla tasolla kuin tänä vuonna, 
lukuun ottamatta yleisen kiinteistöveroprosentin tarkistusta, 
jossa lakimuutoksen seurauksena joudumme korottamaan 
alarajaa 0,8 %:sta 0,93 %:iin, mikä antanee meille noin 
40.000 euroa enemmän kiinteistöveroa 2017. 

Mitä SOTE uudistukseen tulee, sitä ei ole myöskään 
huomioitu talousarviossa, koska lainsäädäntö ei ole vielä 
hyväksytty. Tiedämme, että saamme mahdollisesti veron-
korotuskaton vuosille 2020 ja 2021, mutta ehdimme saada 
monta päivitystä laskelmille ennen sitä ja silloin voimme 
paremmin arvioida kunnan tarkistustarvetta. 

Tällä hetkellä olemme lähettäneet lausunnon kunnalta, 
joka voidaan tiivistää seuraavasti; 19 ei, 6 ehkä ei, 4 ehkä 
ja 1 kyllä. Kyllä vastaus liittyy kysymykseen kuulummeko 
oikeaan maakuntaan, Pohjanmaahan. Valtuutettu Måns 
Holmingin aloitteesta lisätiin lausuntoon kirjoitus etäisyyk-
sistä Korsnäsista Vaasaan ja Seinäjoelle ja kun tarkistaa 
matkan googlesta kyllä kauhistuu. Mikäli laajan päivystyk-
sen sairaala Pohjanmaan osalta sijaitsee Seinäjoella, Korsnä-
sin kunnan asukkailla tulee olemaan 114 km Seinäjoelle ja 
matka kestää 1 tunnin ja 30 minuuttia keskustasta keskus-
taan. Tällä hetkellä etäisyys Vaasan keskussairaalaan on 53 
km tai ajassa 45 minuuttia. Laajan päivystyksen sairaalan 
sijoittaminen Seinäjoelle heikentää kaikkien Korsnäsiläis-
ten saatavuutta ja se voi olla hengen vaarallinen tilanteissa, 
jossa jokainen minuutti lasketaan.

Toivomme, että joku lukee mielipiteemme ja huomioi ne 
uudistuksen jatkovalmistelussa.

Christina Båssar, 
kunnanjohtaja
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Säilytetty tuloveroaste
Valtuusto vahvisti 7.11.2016 vuoden 2017 tuloveroasteen 

21 %:ksi, mikä on sama kuin tämän vuoden aikana.

Korsnäsin kiinteistövero-
prosentit vuonna 2017

Yleinen kiinteistövero 0,93 % 
Rakennukset pysyvää asumista varten 0,50 % 
Vapaa-ajan asunnot 1,30 % 
Yleishyödylliset yhteisöt 0 % 
Voimaloiden veroprosentti 3.10 %

Muuttumattomat venepaik-
kavuokrat

Kunnanhallitus vahvisti 3.10.2016 vuoden 2017 vene-
paikkavuokrat; pysyvät samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Muuttumattomat tonttien 
hinnat vuonna 2017

Kunnanvaltuusto päätti 7.11.2016, ettei tonttien hintoja 
tarkisteta vuonna 2017.

Vuoden 2017 vesimaksut
Kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2017 vesimaksut koko-

uksessaan 7.11.2016. Vesimaksut säilyvät samalla tasolla 
kuin tänä vuonna.

Vuoden 2017 jätemaksut
Kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2017 jätevesimaksut 

kokouksessaan 7.11.2016. Maksut säilyvät samalla tasolla 
kuin tänä vuonna.

Valtuutettujen lukumäärä
Uuden kuntalain mukaan valtuusto päättää valtuutettu-

jen määrästä seuraavassa valtuustossa. Pariton määrä val-
tuutettuja valitaan kunnan asukasluvun perusteella. Mikäli 
valtuusto ei päätä valtuutettujen lukumäärästä sovelletaan 
lain mainitsemaa minimimäärää. Mikäli valtuusto päättää 
suuremmasta määrästä valtuutettuja asiasta on kerrottava 
oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävänä vuonna, siis vii-
meistään 31.12.2016. 

Lain mukaan minimimäärä Korsnäsin kohdalla on vähin-
tään 13 valtuutettua. Korsnäsissa on tällä hetkellä 21 val-
tuutettua. 
Kunnanvaltuusto päätti 7.11.2016, että valtuutettujen 
määrä Korsnäsissa säilyy 21:nä seuraavalla toimikaudella. 

Talousarviomuutokset
Kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavat talousarviomuutok-

set kokouksessaan 7.11.2016.

Myydyistä osakehuoneistoista saadut tulot
Vuoden 2016 aikana Korsnäsin kunta on myynyt 3 osake-

huoneistoa. Vuoden 2016 talousarviossa ei ole ollut arvioi-
tuja tuloja tästä.

Koska myynti tarkoittaa yhteensä 246.670 euron tuloerää 
on talousarviomuutos tehtävä investointibudjettiin.

Ruokakäsiteollisuus 2016-2017
Korsnäsin kunta on anonut ja sille on myönnetty hanke-

rahoja hankkeelle ”Integrointi ruokakäsiteollisuuden kautta 
– ruotsia kädestä suuhun ”. ELY – keskus antoi päätöksensä 
asiassa 12.5.2016 ja myönsi kunnalle 48.114,08 euroa rahoi-
tuksena EU:lta ja valtiolta. Kunnallinen rahoitus saadaan 
Aktion Österbottenilta summaan 12.028,52 euroa. Hank-
keelle vaaditaan yksityinen osuus yhteensä 25.775,40 euroa, 
jota haetaan rahastoilta.

Vuodelle 2016 on tehtävä talousarviomuutos, jossa hanke 
huomioidaan sekä tulo- että menopuolella 28640 eurolla. 
Hankkeen nettokustannus on siis 0 euroa. 

Baarikiinteistö
Baarikiinteistön kunnostus on meneillään. Kunnostuksen 

laajuus on huomattavasti suurempi kuin suunniteltu. Mm 
koko lattia on piikattu ja uusi lattia on valettu ja salaojitus 
on uusittu.

Investointibudjetin 75.000 euron määräraha ei siten tule 
riittämään. Kustannuslaskelman mukaan tarvitaan noin 
46.000 euroa baarikiinteistön kunnostuksen valmistelua 
varten.

Tekninen lautakunta ehdotti 3.10.2016, että tehdään 
46.000 euron talousarviomuutos baarikiinteistön kun-
nostusta varten. Talousarviomuutos voidaan tehdä siten, 
että 46.000 euroa Bukettenin määrärahasta käytetään 
baarikiinteistöä varten.

Sosiaalitoimi
Sosiaalitoimen talousarvioehdotuksessa ei ollut huomioitu 

muutoksia, jotka johtuvat siitä, että 12 paikkaa Lärknäsin 
25:sta lokakuusta 2015 lähtien muuttuvat Lärknäsin pal-
veluasumiseksi. Hoito- ja hoivalautakunta anoi 4.10.2016, 
että menoja pienennetään 112.900 eurolla ja tulot 112.900 
eurolla.

SUOMENKIELINENYhteenveto
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Eläkeläiskoti Bukettenin 
palvelutalon uudisrakennuk-
sen rakennusurakoitsija

Kunnanhallitus päätti 6.9.2016 keskeyttää hankinta raken-
nepiirustuksissa palojaetun seinän rakentamisesta johtuvista 
epäselvyyksistä. Tarjouksen antajia informoitiin kirjallisesti 
päätöksestä.

Uudesta tarjouspyynnöstä eläkeläiskoti Bukettenin pal-
velutalon rakennusurakan uudisrakentamista varten on 
ilmoitettu Hilmassa ja lähetetty niille urakoitsijoille, jotka 
antoivat tarjouksensa aikaisemmin. Käytettävissä olevan 
ajan puitteissa saapui neljä tarjousta.

Tekninen lautakunta ehdotti 3.10.2016, että Master Buil-
dings Solutions Ab, jolla on alhaisin tarjous avauspöytäkir-
jan mukaan, valitaan eläkeläiskoti Bukettenin palvelutalon 
uudisrakentamista varten.

Kunnanhallitus päätti 3.10.2016 teknisen lautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti valita Master Buildings Solutions 
Ab eläkeläiskoti Bukettenin palvelutalon rakennusurakoit-
sijaksi. Urakkasumma nousee 318.990 euroon (alv 0 %).

Sopiva määrä taksilupia
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa vuo-

sittain taksilupien enimmäismäärän kunnittain. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus haluaa kunnan lausuntoa siitä 
onko taksiautojen määrä riittävä, tavoitettavissa olevien 
ajoneuvojen määrästä sekä taksipalvelujen laadusta kunnan 
alueella. 

Korsnäsin kunnassa on vuonna 2016 yhteensä 5 taksi-
lupaa henkilöautoille ja 1 lupa henkilöautolle, joka täyttää 
tavoitettavuusvaatimukset. Syksyllä 2016 kunnassa on noin 
40 henkilöä, joille on myönnetty kuljetuspalvelu sekä noin 
30 peruskoulu- ja esikouluoppilasta, joille on myönnetty 
koulukuljetus.

Kunnanhallitus katsoi 3.10.2016, että taksilupien määrä 
kunnassa on tällä hetkellä sopiva. On tärkeätä, että taksilu-
pia, uusimisen yhteydessä, myönnetään paikkakunnalla asu-
ville liikennöitsijöille, että läheisyys asiakkaisiin voidaan 
taata.

Kunnalliset                     
luottamustehtävät

Holger Rönnqvist on anonut vapautusta kunnallisista 
luottamustehtävistään Korsnäsin kunnassa henkilökohtai-
sista syistä. Holger Rönnqvist on toiminut keskusvaalilau-
takunnan puheenjohtajana sekä hoito- ja hoivalautakunnan 
sijaisena. 

Kunnanvaltuusto myönsi 7.11.2016 Holger Rönnqvistille 
vapautuksen kunnallisista luottamustehtävistään.

Uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi keskusvaa-
lilautakuntaan valittiin Jan-Erik Ravals. Jens Juthström 
valittiin lautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi toimikauden 
loppuun saakka.

Uudeksi sijaiseksi hoito- ja hoivalautakuntaan valittiin 
Kenneth Fant.

Lausunto ja täydennys 
Natura 2000:sta

Ympäristöministeriö valmistelee ehdotusta valtioneuvos-
ton päätökseen luonnontieteellisten tietojen päivittämisestä, 
jotka sisältyvät Natura 2000-verkostoon, jota tarkoitetaan 
artiklassa 3 i Euroopan yhteisön neuvoston direktiivissä 
92/43/EEG elinympäristöjen sekä villien eläinten ja kasvien 
säilyttämisestä. 

 Korsnäsissa nämä koskevat seuraavia alueita: Degermos-
sen, Harvungön ja Moikipää. Korsnäsin kunta on tutustunut 
laajaan materiaaliin ministeriön nettisivuilla, joka koskee 
suuria alueita kunnassa. 

Kunnan lausunto
Korsnäsin kunnanhallitus esitti 3.10.2016 seuraavaa 

lausuntonaan Natura 2000:n täydentämisestä
Alueiden kuvaus olisi jaettava pienempiin alueisiin. Niin 

kuin ehdotus nyt esitetään, maanomistajilla ei ole mahdol-
lisuuksia huomata mitkä ominaisuudet tekevät yksittäisen 
alueen suojausarvoiseksi.

Erikoisten lajien levinneisyyttä olisi täydennettävä 
karttamateriaalilla, josta selvästi käy ilmi lajin levinneisyys.

Materiaalista tulisi käydä ilmi kuka kartoituksen tai ympä-
ristöinventoinnin on tehnyt, joka muodostaa perustan luon-
nontieteellisten tietojen päivittämiselle.

Merenkurkun saaristo on tänä vuonna juhlinut maailman-
perintöstatuksensa 10-vuotistaivalta, jota voisi noteerata sen 
sijaan, että esitetään kirjoitus siitä, että aluetta on ehdotettu 
maailmanperinnöksi.

Kirjoitus kohdassa 4.2. laadusta ja tarkoituksesta on 
vailla todellisuutta kunnassamme. Emme koe, että vapaa-
ajan asuntojen paine on suuri Merenkurkussa tai, että vene-
liikenne olisi uhka alueen ympäristölle. Sekä vapaa-ajan 
asunnot että veneliikenne ovat laajuudeltaan huomattavasti 
pienempiä kuin vastaavat maan eteläosissa. Moottorikel-
kalla ajaminen talvisaikaan saaristossa ei myöskään liene 
suuri uhka, koska laajuus on pieni kuten eläinten elämä tal-
visin.

Kalanviljely ei ole vakava potentiaalinen uhka kunnan 
alueella, koska kalastuselinkeino on taantunut huomattavasti 
valtiollisten sääntelyjen ja sekä hylkeiden että merimetsojen 
levinneisyyden johdosta. Uhka kalastukselle johtuu pikem-
minkin hylkeiden ja merimetsojen runsaasta esiintymisestä 
alueillamme. Viimeisin trendi on, että kalanviljely on siir-
tynyt maihin ja viljely tapahtuu suljetuissa kiertokuluissa.

Ministeriön olisi täydennettävä neuvonpitomenette-
lyään esittelemällä materiaalin kuntakohtaisesti. Yleisölle 
ja maanomistajille avoimet esitykset edistävät asiallisella 
tavalla avoimuutta viranomaistoimituksissa.
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Lausunto hallituksen 
esityksestä maakun-
tauudistukseksi sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämiseksi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä maakun-
tahallinnon perustamista valmistellaan hankkeen pohjalta, 
joka on yhteinen sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtio-
varainministeriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö ja val-
tiovarainministeriö pyytävät kuntaa antamaan lausuntonsa 
hallituksen lakiluonnoksesta. 

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman ja hallituksen 
laatimien suuntaviivojen mukaan päivämääriltä 20. loka-
kuuta 2015, 7. marraskuuta 2015 ja 5. huhtikuuta 2016 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus 
toteutetaan Suomessa.

Uusi maakuntaorganisaatio
Suomeen perustetaan 18 maakuntaa omine vaaleineen ja 

valtuustoineen. Vuodesta 2019 lähtien maakunnat järjestävät 
kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut alueillaan. Maakunnilla 
on siis vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelut. Maakunnat saavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä:

• työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehitys, ympäristö 
ja terveydensuojelu, 

• liikennejärjestelmäsuunnittelu,
• maaseudun kehittäminen sekä pelastustoimi. 
Valtiovalta rahoittaa maakuntien toiminnan, joten tulevai-

suudessa kunnilla ei ole vastuuta sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisestä tai rahoittamisesta.

Vaikutus Korsnäsin toimintaan
Korsnäsin kunnan osalta uudistus tarkoittaa, että 47,8 hen-

kilötyövuotta sosiaalitoimessa siirretään maakuntaan 2019 
lähtien. Käytännössä uudistus koskee useampaa henkilöä, 
koska moni työskentelee osa-aikaisesti sosiaalihuollossa. 
Lisäksi myös hallinnon tukitoimintoihin vaikuttaa, että hen-
kilökuntaa siirretään.

Korsnäsin kunnanvaltuusto katsoo, että uudistus on liian 
laaja ja suunnitellaan toteutettavaksi liian kireän aikataulun 
puitteissa. Valtuusto toivoo, että uudistus voitaisiin toteuttaa 
asteittain ja myös siten, että kunnat myös tulevaisuudessa 
voisivat toimia paikallisena palveluntuottajana maakun-
nalle, se olisi parempi ajatus kuin sen toiminnan yhtiöittämi-
nen, jota on rakennettu pitkän aikakauden aikana ja julkisilla 
verovaoilla. Katsomme, että valtiovallan ohjaus maakuntaa 
kohtaan on liian voimakas sekä, että maakunnille pitäisi 
antaa aito itsehallinto veronkanto-oikeuksineen ja oikeus 
päättää omasta sisäisestä organisaatiosta ja hallinnosta.

Liikenneturva kirkonkylän   
ja Taklaxin koululla

Kunnanhallitus asetti 15.2.2016 kaksi työryhmää suunnit-
telemaan Korsnäsin kirkonkylän koulun koulualuetta sekä 
liikenteen parannussuunnittelua Taklaxin koululla.

Parannetun liikenneturvan luonnokset
Kirkonkylän koulun työryhmä on kokoontunut 3 kertaa 

ja luonnos on laadittu työryhmän liikenneturvallisuusrat-
kaisujen toivomusten perusteella. Taklaxin töryhmä on 
kokoontunut kerran ja luonnos on laadittu liikenneturvalli-
suusratkaisujen toivomusten perusteella.

Ramboll on myös laatinut kustannuslaskelmia hankkeen 
maa- ja maanrakennustöistä, jotka nousevat 64.810 euroon 
kirkonkylän koulun osalta ja 46.452 euroon Taklaxin koulun 
osalta.

Tekninen lautakunta ehdotti 3.10.2016 kunnanhallituk-
selle, että luonnokset hyväksytään sekä, että määrärahat 
otetaan kunnan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan laadit-
tujen kustannuslaskelmien mukaisesti. Lautakunta ehdottaa, 
että hankkeet priorisoidaan siten, että Korsnäsin kirkonky-
län koulun liikenteen parannukset toimeenpannaan ensin.

Kunnanhallitus päätti 3.10.2016 teknisen lautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti.

Lumityöurakoitsijat           
talvella 2016-2017

Talven 2016-2017 lumityötarjouksista on ilmoitettu Kors-
näs Nyttin kautta. Tarjouslomakkeita on lisäksi lähetetty 
suoraan viime vuoden urakoitsijoille. Tarjousajan puitteissa 
on saapunut 10 tarjousta.

Tekninen lautakunta päätti 3.10.2016 valita seuraavat 
lumityöurakoitsijat talvelle 2016-2017:

Moikipään koulu, Moikipään päiväkoti, Moikipään kau-
kalon pysäköintialue + tie, Keskustie, Risgärdsvägen (ml. 
liitännät) + osa Sjödahlsvägenia, Moikipää: M. Berglund 
Urakka

Harrströmin entinen koulu/päiväkoti, osa nuorisoseuran 
paikoitusalueelta pääsytie kaukaloon (Harrström): Lars-Jo-
han Eklund

Taklaxin koulu + kaukalon pysäköintialue: Tom Wester-
holm

Lillmaarsvägen, Lillvägen, Gullgränd, Vattenverket 
(Bovägen 19): Andreas Holtlund

Parkvägen, Telestigen: Bo Ekström
Terveystalo, Skylvägen (180m) ja Blomvägen, Deger-

moss skogsväg Edsvikin kierrätysasemalle saakka + pääsy-
tie kierrätysasemalle, Silverbergsvägen Strandvägenilta BS 
Ab Marielund I:n saakka, Storviksvägen, Norrbygränd, Aoy 
Norrbyn piha-alue, pysäköinti ja käytävät, Hoffmansgränd, 
Waterloon alue: PK Norrdahl Ab

Osa Skepparvägenia (150m): Johnny Bergström
Industrivägen, teollisuusalue (betonihallin ympärillä), 

viemärilaitos, Lagervägen, Blästervägen: Pistol Jonas 
Koneurakka

Bärvägen, Lingongränd, Engränd ja Rönngränd: Henry 
Nyberg

Korsbäckin entinen koulu: Tomas Vestberg
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Hanke YHDESSÄ                  
tukee kehittämistä

Närpiön kaupunki sekä Maalahden ja Korsnä-
sin kunnat ovat tänä syksynä käynnistäneet 
yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on varhais-
kasvatuksen kehittäminen. 

Hanke YHDESSÄ – varhaiskasvatus keskiössä on Ope-
tushallituksen rahoittama ja jatkuu 31.12.2017 saakka. 
Hanke tukee varhaiskasvatushenkilöstöä toiminnan 
kehittämisessä uusia paikallisia varhaiskasvatussuunni-
telmia laadittaessa ja käyttöönotettaessa. Uudet varhais-
kasvatussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2017.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Opetushallitus on 18.10.2016 antanut määräyksen val-

takunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, 
joiden pohjalta laadimme paikalliset varhaiskasvatuss-
uunnitelmat!

Perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivustolta:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunni-

telmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perus-
teet

Perustoimeentulotuki Kelasta 
1.1.2017 alkaen: TOIMI NÄIN
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Hae toimeentulotuki verkossa www.kela.fi/asiointi 12.12.2016 alkaen.  

TAI 

Täytä toimeentulotuen hakemuslomake.  
Lomakkeita saa 1.12.2016 alkaen Kelan toimistoista,  
sosiaalitoimistoista tai verkosta www.kela.fi/lomakkeet.  
Postita hakemuksesi osoitteeseen  
Kela, PL 30, 33056 KELA .

Lähetä hakemuksen mukana sosiaalitoimiston viimeisin  
toimeentulotukipäätös tai kopio siitä. Hakemuksessa kerrotaan, mitä muita 
liitteitä tarvitaan. Voit lähettää liitteet myös verkossa!

Toimeentulotukihakemusten käsittely Kelassa alkaa 12.12.2016.
Ensimmäinen maksupäivä on 2.1.2017.

Lisätietoja ja apua hakemuksen täyttämiseen:

 verkosta www.kela.fi/toimeentulotuki 

 puhelimitse toimeentulotuen palvelunumero 020 692 207  
 arkisin klo 8–16 (12.12. alkaen)

 Kelan toimistoista kautta maan

Kela, Keskinen ja Läntinen vakuutuspiiri


