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Kontentan av dagen var att ministern var både insatt 
och påläst inom sitt ämnesområde. Samtidigt som hon 
var fenomenalt rapp i replikerna satt man lite i publiken 
och funderade om människan överhuvudtaget andas! Hon 
klargjorde att kommunerna inte heller i den nya versio-
nen av lagen kommer att kunna fungera som producent 
på marknaden och att man inte kommer att utöka anta-
let fulljoursjukhus så att även Vasa centralsjukhus kunde 
erhålla den statusen. Alla frågor bevarades med ett vän-
ligt och mycket förstående leende och ministern intygade 
att hon noterar vår oro i dessa frågor. Som kommunal 
tjänsteman börjar man bli både luttrad och lite cynisk då 

det gäller ministrar, min personliga uppfatt-
ning är att turnén har som avsikt att 

fungera som bevis på att man har 
hört även Österbottens befolk-
ning, men någon inverkan på 
reformens utformning det har 
vi nog inte!

Däremot har vi nu ännu 
några år på oss att själva 
utforma och förbereda 
oss och våra anställda 
på den reform som är på 
väg. Ja, vad har vi då i vår 

kommun? Vi har våra 

Höstens stormvindar
När jag ska börja skriva min ledare till denna tidning, plingar det till i epostens in-låda. Där kommer, 

liksom minister Annika Saarikko lovat, en diger bunt med lagförslag om social- och hälsovårdsrefor-
men ut till kommunerna för att vi ska kunna läsa igenom och berätta för regeringen vad vi tycker om 
deras lagpaket. Ministern var ut på turné i landskapen och besökte Vasa 31.10.2017.  Vid besöket i 
Vasa hade landskapets tjänstemän och politiker möjlighet att höra lite hur man hade tänkt det med 
tolkningen av grundlagsutskottets utlåtande och vilka ändringar som gjorts i det lagpaket som pling-
ade in i eposten.

serviceboende vid Buketten, Annahemmet och Lärknäs, 
det blir ganska många arbetsplatser där som berörs och 
som ska överföras till landskapet. I Korsnäs är det 47 års-
verken från vård- och omsorgsnämnden som ska över-
föras.  Trenden är densamma runt om i landskapet, det 
är faktiskt en av regionens största arbetsplats som ska 
omformas i reformen. Korsnäs kommun är liksom många 
andra kommuner i sig själv en av de största arbetsgi-
varna. Av våra 125 årsverken (ett årsverke är lite förenk-
lat en heltidsanställning) finns 58 % av arbetsplatserna i 
Korsnäs kyrkoby, 20 % är mobila arbetsplatser som rör 
sig i hela kommunen, 13 % i Molpe, 5 % i Taklax och 4 % 
i Harrström. Så ska vi vara lite självkritiska så har vi nog 
även i lilla Korsnäs, centraliserat en hel del. 

Förutom de kommunala arbetsplatserna så berörs även 
arbetsplatserna inom hälso- och sjukvården samt inom 
Kust-Österbottens samkommun av den kommande refor-
men. Då gäller det att försöka se framåt och se till att vi 
har en servicestruktur som betjänar befolkningen.

Lokala beslut som vi har gjort i Korsnäs för att förbe-
reda oss inför reformen är rätt många redan. Vi har sane-
rat kring radhusfastigheterna vid Buketten, dräneringen 
har åtgärdats och förbättrats och det nya servicehuset 
står redan klart att betjäna de boende på området. Vi har 
genom en lokal ”extra” lönejusteringspott harmoniserat 
lönesystemet inom vården så att det har liknande grunder 
som man använder i våra grannkommuner. Vi utreder en 
långsiktigt hållbar renoveringsplan för Lärknäs fastighe-
ten, för att kunna garantera att vi har både serviceboende 
för våra äldre och arbetsplatser även om 30 år.  

Jag kan inte gå vidare från tanken på Bukettens servi-
cebyggnad utan att skicka en mycket varm och tacksam 
tanke till Korsnäs Lions Club och alla dess medlemmar 
som har bidragit till den fina inglasade verandan! Ett fan-
tastiskt gott arbete som görs hela tiden för allas vår trivsel 
och jag har hört att man som nästa projekt tagit sig an ett 
utrymme för ungdomarna i byn. Det är härligt att se hur 
omtanken räcker både till äldre och unga!

Alla reformer och den osäkerhet som de kan sprida 
omkring sig är en utmaning i sig, en mycket krävande 
process som kräver både tid och energi av anställda och 
förmän att ta till sig och kunna analysera igenom för 
att ge ett så riktigt beslutsunderlag som möjligt år våra 
beslutsfattare. 
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KORSNÄSNytt
Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2017 (+ 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.

Utkommer 8 gånger 2017 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, Roger 
Bergström. Caroline Åbacka, Kjell Nydahl 
och Helena Höglund-Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Översättningar: Hans Frantz
Upplaga: 1200 exemplar

ooooaaaaiii!
men skarven, jag har ju
sågt åt dig. inga karar på
rummet... nu har vi ju snart
en hel koloni här på
miljöministeriet...suck...

skarv skriet

miljöminister tiilikainen har fått en
österbottnisk skarv...
 

farbrorn.com

fortsättning följer...

De kommunala besluten finns för övrigt att läsas svart 
på vitt på kommunkansliet eller på nätet. Finns det inte 
ett beslut på miljonsatsningar i diverse fantastiska projekt 
så finns det inte! Läs igenom budget och ekonomiplan så 
vet ni vad kommunen bygger och vad kommunen inte 

bygger. Är ni ännu osäkra efter det så ta telefonen och 
ring upp oss, vi finns nära er och svårare än så ska vi inte 
göra det i vår kommun. 

Christina Båssar, kommundirektör
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Arbetsgrupperna för Kyrkby skola och Taklax 
skola har sammanträtt ett flertal gånger 3 ggr 
och Ramboll har uppgjort skisser utgående från 
arbetsgruppernas önskemål kring trafiksäker-
hetslösningarna. 

Kommunstyrelsen godkände skisserna hösten 2016 
och anslag intogs i kommunens budget och ekonomiplan 
enligt uppgjorda kostnadsberäkningar. Projekten priorite-
ras så att Korsnäs kyrkby skolas trafikförbättringar åtgär-
das först.

Tekniska nämnden fick 4.10.2017 ta del av omarbe-
tade planer för trafikförbättringsåtgärderna vid Korsnäs 
kyrkby skola.

Arbetet inlett vid Korsnäs kyrkoby skola
Jordbyggnadsentreprenaden gick till Oy L. Simons 

Transport Ab, som lämnat det lägsta priset 68 900 €, 
moms 0%.

Arbetet inleddes 7.11.2017 och ska i sin helhet vara fär-
digställt till den 31.12.2017. Asfaltering, efterputsnings-
arbeten och montering av staket ska i mån av möjlighet 
(beroende av hur våren ser ut) vara färdigställda den  
31.5.2018.

Projektet utförs enligt planeringen med undantag av 
att istället för gräsplan och kantsten som avskiljer parke-
ringsplatserna utförs ett dräneringsdike för att leda bort 
ytvatten.

Text o foto: Kenth Nedergård

Trafiksäkerhet vid Korsnäs kyrkoby skola

Plan över trafiksäkerhetsåtgärderna vid Korsnäs 
kyrkoby skola.

Tryggare uteområden och ny parkeringsplats anläggs vid Korsnäs kyrkoby skola.

Arbetet inleddes i början av november.
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Enligt serviceavtalet gällande 
biljettprodukter ska kommu-
nerna besluta om den egnakom-
munens regionbiljettpris och 
meddela detta åt ELY-centra-
len och Matkahuolto Oy före 
utgången av oktober varje år. 

FPA:s skolresestöd
FPA:s beloppsgräns, efter vilken 

kostnaderna ersätts i form av skol-

resestöd, uppgår 2017 till 54,00 €/
månad för att FPA skall ersätta den 
del som överstiger den studerandes 
andel. Stödet är avsett för gymnasie- 
eller yrkesinriktade studier.

En studerande kan ansöka om skol-
resestöd om:

• kostnaderna för skolresorna 
överstiger 54 euro/månad,

• avståndet mellan bostaden och 
läroanstalten är minst 10 kilo-
meter i en riktning,

• den permanenta bostadsorten 

är i Finland,
• eleven inte använder sig av 

avgiftsfri elevbostad.

Kostnader för kommunen
Kommunens kostnadsandel för 

regionbiljetter uppgick till 1464,59 
euro inkl. moms för tiden 1.1.-
30.6.2017. 8 stycken regionbiljetter 
hade sålts under första halvåret 2017.

Kommunstyrelsen i Korsnäs fast-
ställde 16.0.2017 regionbiljettens 
pris till 78 € även för år 2018.

Regionbiljettens pris 2018

Korsnäs kommuns hembygdsfond
Jörgen Bjarne Eriks (1935-2010) hade genom 

testamente vid sin bortgång testamenterat det 
mesta av sin kvarlåtenskap till att förvaltas av 
Korsnäs kommun. 

Kommunfullmäktige godkände 27.6.2011 fondstad-
gan för Korsnäs kommuns hembygdsfond utgående från 
Jörgen Eriks framförda önskemål. Av fondens stadga 
framgår bl.a. hur utdelningen av fondens avkastning skall 
fördelas, eller enligt följande:

Lärknäs åldringshem i Korsnäs  20 %
Korsnäs Hembygdsförening r.f. 15 %
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 10 %
Idrottsföreningen Fyren r.f.  15 %
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 15 %
Korsnäs Mine Center r.f.  15 %
Korsnäs bibliotek 5 %
Korsnäs scoutkår r.f./ (Korsnäs församlings scouter, 
för ungdomsarbete m.m.) 5 %
Totalt  100 %

Idrottsföreningen Fyren r.f.:s och Korsnäs fotbollsför-
ening-75 r.f.:s andel (30 % av fonden) kan om en idrotts- 
och bollhall byggs i Korsnäs kby användas helt eller delvis 
som en engångsinsats i nybygget. Kan inte byggandet av 
en idrotts- och bollhall förverkligas i Korsnäs kby kan 
medlen användas till föreningarnas normala verksamhet.

Redovisning över använt bidrag jämte föreningars 
verksamhetsberättelse och bokslut inlämnas årligen till 
Korsnäs kommun i samband med fördelningen av bidrag. 
Åren 2013-2017 har utdelats totalt 5000 euro/år till före- 
ningarna samt Lärknäs åldringshem och Korsnäs biblio-
tek från Korsnäs kommuns Hembygdsfond.

Korsnäs kommuns hembygdsfond förvaltas av kom-
munstyrelsen i Korsnäs och underställs kommunens 
revisor för granskning. Fondens bokföringsvärde 2016 
uppgick till 590.000 euro.

Fondens kapital kan förkovras genom inbetalningar till 
Korsnäs kommuns Hembygdsfond.

Korsnäs sjukvårdsfond
Korsnäs sjukvårdsfond, vars grundkapital består av 

medel tillhörande förra Korsnäs tuberkulos- och cancer-
fonder och Söderlund M E minnesfond, har till ändamål 
att understöda invånare och verksamhet för att bekämpa 
cancer- och andra sjukdomar inom Korsnäs kommun. 
Även begravningsbidrag kan utdelas till mindre bemed-
lade.

Vid förvaltandet av fonden har vård- och omsorgsnämn-
den till uppgift:

• att verka som en centralinstitution för kampen mot 
olika folksjukdomar, 

• att fördela tillåten del av årsavkastningen,
• att mottaga och godkänna donationer till fonden,
• att genom försäljning av kondoleans- och hyll-

ningsadresser och på annat sätt bidraga till fondens 
tillväxt,

• att årligen senast under mars månad godkänna redo-
visning över fondens medel och användning.

Under år 2016 delades bidrag ut till 11 personer med 
totalt 2750,00 euro. Därtill erhöll Botnia Parkinsonfören-
ingen r.f. bidrag och en defibrillator och skåp införskaf-
fades till en totalkostnad på 2040,00 euro. Defibrillatorn 
finns placerad Sale i Korsnäs. Genom försäljning av fond-
kort inflöt 5.731,00 euro till sjukvårdsfonden år 2016. 

Korsnäs sjukvårdsfond förvaltas av vård- och omsorgs-
nämnden i Korsnäs kommun och underställs kommunens 
revisor för granskning.

Fondens kapital kan förkovras genom att köpa kondo-
leanskort eller genom att göra inbetalningar till Korsnäs 
Sjukvårdsfond.

Korsnäs sjukvårdsfonds kondoleanskort säljs på 
Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst.

Kommunens fonder
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Västkustens tillsynsnämnds 
budgetförslag för 2018 bygger 
i huvudsak på nuvarande verk-
samhet och uppställda målsätt-
ningar.

Lönerna är räknade enligt gällande 
kollektivavtal. Övriga intäkter samt 
kostnader har justerats utgående från 
bokslutsuppgifter 2016 och tillgäng-
liga förverkligade uppgifter för 2017.

Uppgiftsområdet miljöhälso- och 
veterinärvård

De avtalskommuner som samar-
betar inom miljöhälso- och vete-
rinärvården är Kaskö, Korsholm, 

Västkustens tillsynsnämnds ekonomi, budget 
och ekonomiplan 2018-2020

Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes 
och Vörå.

I uppgiftsområdet miljöhälso- 
och veterinärvård ingår förvalt-
ning, miljöhälsovård, veterinärvård, 
veterinärjour: norra jourringen och 
veterinärjour: södra jourringen.

Nettokostnaden i det preliminära 
budgetförslaget för 2018 är 1.037.935 
euro.

Uppgiftsområdet miljövård
Kommunerna Korsholm, Korsnäs, 

Kaskö, Kristinestad och Närpes 
samarbetar inom miljövården och 
i uppgiftsområdet miljövård ingår 
förvaltning och miljövård. Korsnäs 

kommun har anslutits till samarbets-
området för miljövård 1.6.2017.

En tjänst som chef för miljövården 
bör besättas 2018. Landskapsrefor-
men innebär att miljöhälsovården 
övergår till landskapen och miljövår-
den lämnar kvar hos kommunerna.

Det betyder att det behövs skilda 
chefstjänster för miljöhälsovården 
och miljövården.

Nettokostnaden i det preliminära 
budgetförslaget för 2018 är 319.170 
euro

Kommunstyrelsen i Korsnäs kon-
staterade 16.10.2017 att budgetför-
slaget ligger inom ramen för givna 
budgetdirektiv.

Söfuk:s samkommunstyrelse 
har 6.9.2017 gjort förslag till 
budget och ekonomiplan för 
åren 2018-2020. Det slutliga 
budgetförslaget skall fram-
läggas för godkännande till 
samkommunsstämman den 22 
november 2017.

De kommunala betalningsande-
larna för KulturÖsterbotten, Wasa 
Teater och samkommunens allmänna 
intressebevakning justeras inte i bud-
geten 2018 med tanke på medlems-
kommunernas ekonomiska läge utan 
hålls på samma nivå som åren 2014-
2017.

Korsnäs kommuns kostnader resp. 
budget (euro) för Söfuk:s verksamhet 
har varit/föreslås bli följande:
 Bokslut  Bokslut  Budget  Budget
 2015  2016  2017  2018
SÖFUK 11721  11700  11583  11419
Wasa teater  4674  4674  4642  4593

Planerade investeringar åren 2018-2020
• Investeringar år 2018 3.540.000 euro, 

nettoinvestering 800.000 euro
• Investeringar år 2019 3.670.678 euro, 

nettoinvestering 2.442.678 euro
• Investeringar år 2020 265.000 euro.

Den planerade renoveringen av 
teaterfastigheten infaller under åren 

2016-2019 med planeringsanslag 
åren 2016 - 2017. Renoveringen, som 
främst koncentreras till stora scenen 
och dess närområden, men även för 
vissa övriga fasta konstruktioner, är 
kostnadsberäknad till totalt 6.408.000 
euro inklusive planeringskostnader 
åren 2016-2017. I beräkningarna 
ingår en tillbyggnad av fastigheten 
om knappt 500 m2.

Finansieringen av renoveringen 
planeras i tre ungefär jämnstora delar 
enligt följande:

• investerings-/renoverings-
stöd för teaterbyggnader från 
Undervisnings och kulturmi-
nisteriet,

• anhållan om extern finansiering 
samt

• främmande kapital
Förutom investeringen i teaterfast-

igheten planerar Söfuk investering i 
byte av HR, löne- och ekonomipro-
gram under åren 2017-2019, sane-
ring av internat och uthyresfastighet 
i Gamla Vasa, grundförbättring av 
skolbyggnad i Närpes samt inventa-
rieanskaffning till YA.

Inga kommunala grundkapitalan-
delar uppbärs för investeringar under 
budget- och ekonomiplan 2018-2020.

Beräknad kostnadsförhöjning p.g.a. teaterns 
renovering

Den beräknade årliga kostnadsför-
höjningen beräknas vara maximalt 
50.000 euro per år till följd av den 
planerade renoveringen inför teaterns 
100 års jubileum år 2019. Korsnäs 
kommuns årliga kostnads ökning i 
Wasa Teaters driftskostnader p.g.a. 
ovannämnda renovering uppgår till 
ca 210 euro/ år (50000 e*15 % och 
därav 2,79 %).

Kommunstyrelsen konstaterade 
16.10.2017 att:

• budgetförslaget är uppgjort i 
enlighet med kommunens bud-
getdirektiv eftersom budgeten 
utgår ifrån nuvarande betal-
ningsandelar från medlems-
kommunerna oförändrat från 
2017 års budget

• kommunala andelar uppbärs 
för Kultur Österbotten, Wasa 
teater och allmän intressebe-
vakning

• investeringsprogrammet är 
omfattande och den kommande 
investeringen i Wasa Teater 
förutsätter ett aktivt sökande av 
utomstående finansiärer.

SÖFUK:s budget och ekonomiplan för 2018-2020
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Budgetförslaget 2018 uppgår 
till ett belopp om 3.854.950 
euro, vilket är 254.450 euro över 
ramen. Bokslutet 2016 uppgick 
till 3.997.627 euro och budgeten 
för 2017 uppgår till 3.726.100 
euro.

I budgetförslaget ingår bl.a. föl-
jande:

• Företagshälsovården i egen regi 
upphör under 2017, den anord-
nas i fortsättningen genom 
extern samarbetspartner. 

• Platserna på Akut- och reha-
biliteringsavdelningen har i 
budgeten 2017 uppgått till 25. I 
verkligheten har beläggningen 
varit i medeltal 30 sedan okto-
ber 2016. Nu budgeteras enligt 
att platserna under 2018 uppgår 
till i medeltal 33. Detta betyder 
att personalresurserna ökar 
under 2018 med 2 personer för 
att klara det ökade platsantalet.

• Kökets arbetsbelastning har 
ökat i och med att ökat antal 
patienter på akut och rehabili-
teringsavdelningen och Gran-
gården samt Westerhemmet B. 
Därtill har personalens använd-
ning ökat.

• Lunchpriserna justeras för 
2018.

• Läkarmottagningens anslag för 
sjukvikarier har höjts.

• En ny avgift införs inom öppna 
vården för IV-behandlingar 
och sårvård, detta främst för 
att täcka kostnaderna. Avgif-

Malax-Korsnäs gemensamma vård- och 
omsorgsnämnds hälsovårdsavdelning
- budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020

ten är 11,50 euro per dag och 
11,50 euro per besök, högst tre 
gånger per år för sårvårdspa-
tienter, förutom vid seriebesök 
11,50 euro per dag.

• Budgeterat för totalt 5 läkare 
för 2018.

• En regional hjälpmedelscen-
tral inrättas av Vasa sjuk-
vårdsdistrikt från 1.1.2018, i 
budgetförslaget har beloppen 
upptagits till tidigare budgete-
ring eftersom exaktare uppgif-
ter inte ännu finns.

• Budgeterat för 5 tandläkare för 
2018.

• Gemensam tandvårdsjour 
(utanför tjänstetid) med 
Seinäjoki fortsätter under 2018

Förslag till investeringar för 2018 
följer tidigare plan.

Verksamhetsmålsättningar för år 
2018

Fortsatt satsning på fysisk aktive-
ring och rehabilitering för främjande 
av akut- och rehabiliteringsavdel-
ningens klienters hälsa samt stärka 
profilen som akutvårdsavdelning.

Utveckla patienternas rehabilite-
ringsprocess tillsammans med soci-
ala avdelningen.

Stärka och utveckla samarbetet 
inom hälso- och sjukvårdsenheterna i 
det praktiska patientarbetet och före-
byggande hälsovård.

Utarbeta ett enhetligt system för 
seniorrådgivningen vid Malax-
Korsnäs hälsovårdscentral.

Effektivera förebyggande munhäl-
sovård för att på sikt minska vård-
köer.

Kommunens utlåtande
Vård- och omsorgsnämnden tog del 

av Malax-Korsnäs hälsovårdsavdel-
nings förslag till budget för 2018 och 
ekonomiplan för åren 2019-2020 vid 
sammanträdet 9.10.2017.

Öppenvårdens besök fördelas 28 
% Korsnäs och 72 % Malax. Tand-
vårdens besök fördelas Korsnäs 30 
% och Malax 70 %. Vårddygnen på 
bäddavdelningen fördelas 21 % till 
Korsnäs och 79 % till Malax i bud-
getförslaget 2018. I förslaget till 
budget 2018 har det för Korsnäs del 
budgeteras med 1986 vårddygn (21 
%) vilket ger en kostnad på 456.995 
euro. Debiteringen sker enligt verk-
ligt använda platser. 

Önskemålet från Korsnäs sida är att 
man flexibelt kan använda intervall-
vård på bäddavdelningen som avlast-
ning vid behov. Detta för att undvika 
dyra klinikfärdiga vårddygnskostna-
der samt vård på andra bäddavdel-
ningar.

Kommunstyrelsen godkände 
16.10.2017 vård- och omsorgsnämn-
dens förslag till utlåtande.

Kommunstyrelsen föreslår att man 
i samarbetsnämnden Malax-Korsnäs 
tar upp till diskussion hur avskriv-
ningarna ska beaktas när kommuner-
nas användningsgrad skiljer sig från 
ägoandelen i fastigheten.
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Enligt nya kommunallagen 
(410/2015) ska vissa kommu-
nala förtroendevalda och tjäns-
teinnehavare lämna en offentlig 
redogörelse för sina bindningar.

Syftet med bestämmelserna om 
redogörelser för bindningar är att 
främja öppenhet och transparens i 
kommunens beslutsfattande och på 
förhand förhindra att det uppstår situ-
ationer där förtroendet för en tjänste-
innehavare eller förtroendevald kan 
äventyras.

Redogörelsen för bindning-
arna påverkar inte skyldigheten 
att anmäla jäv i det kommunala 
beslutsfattandet. Enligt kommu-
nallagen ska den som är jävig med-
dela att han eller hon är jävig. 
Bindningen utgör inte nödvändigtvis 
ett hinder för deltagande i besluts-
fattandet. Bedömningen av jäv görs 
separat för varje enskilt fall och 
ärende.

Förtroendevalda och tjänsteinneha-
vare ska redogöra för sina bindningar 
när det gäller uppgifter i ledningen 
för eller förtroendeuppdrag i företag 
och andra sammanslutningar som 
bedriver näringsverksamhet.

Redogörelser ska också lämnas för 
betydande förmögenhet och för andra 
bindningar som kan vara av bety-
delse vid skötseln av förtroende- och 
tjänsteuppdrag.

Vem ska anmäla bindningar?
Förtroendevalda som är skyldiga 

att redogöra för sina bindningar är:
• kommunstyrelsens ledamöter 

och ersättare
• ordföranden och vice ordföran-

dena i kommunfullmäktige
• ordföranden och vice ordfö-

rande i nämnderna
• ledamöter i organ som sköter 

uppgifter som avses i mar-
kanvändnings- och bygglagen 
samt ersättarna

• ledamöterna i kommunstyrel-
sens sektioner samt ersättarna

• ledamöter i sektioner inom 
organ som sköter uppgifter 
som avses i markanvändnings- 
och bygglagen samt ersättarna

• ordföranden och vice ordfö-
rande i övriga nämnders sek-
tioner

Tjänstemän som är skyldiga att 
lämna en redogörelse är:

• kommundirektören
• föredragande i kommunstyrel-

sen och nämnder
• föredragande i sektioner som 

sköter uppgifter som avses i 

Redogörelse för bindningar
markanvändnings- och byggla-
gen

• föredragande i övriga nämn-
ders sektioner

En förteckning över de redogörel-
ser som inlämnats finns på kommu-
nens hemsida: http://www.korsnas.
fi/aktuellt/foredragningslistor_proto-
koll/ 

Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 26.9.2017 godkänt föl-
jande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.
Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Mr Motors Oy Ab  Korsnäs 9:44  Tillbyggnad butikshall
Tore Sten  Korsnäs 11:90  Garage
Minna o Niklas Björkman  Molpe 6:85  Tillbyggnad bastu
Molpe begravningsplats-
kommitté / Molpe smf Molpe 7:194  Förråd med skyddstak
J-E o Christina Åkersten  Molpe 7:107  Bostad

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Per-Ole Lassas  Harrström 8:10  Inglasning veranda
PK Norrdahl Ab  Harrström 1:61  Kylrum i befintlig hall 
Thomas Riddar  Korsnäs 8:169  Värmebrunnar
Thomas Riddar  Korsnäs 8:169  Tegelmur
Sören Sandholm  Korsnäs 876:2  Inglasning veranda

Anmälningsärenden
Byggare  Lägenhet  Ändamål
P o J Vartiainen  Korsbäck 7:8  Lusthus
Johan Sjöroos  Molpe 876:4 Förråd
Kalervo Tiainen  Taklax 1:72  Förråd

Tillbyggnaden vid MrMotors är i full gång.
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Psykosociala föreningen Träffpunkten rf
Föreningen erbjuder social 

samvaro och mening i varda-
gen för att på så sätt sträva 
till att förhindra utanförskap 
och utslagning i närsamhället. 
Vuxna daglediga i Malax och 
Korsnäs med omnejd är väl-
komna med i Träffpunkternas 
vänverksamhet. 

- En viktig förebyggande åtgärd för 
oss är att i ett tidigt skede fånga upp 
personer, som ligger i riskzonen för 
att drabbas av psykisk ohälsa eller 
utanförskap, hälsar Hans Engelholm, 
som är ny verksamhetsledare för för-
eningen. 

Föreningen ordnar gemensamma 
träffar varannan måndag med start kl. 
10.00 i Korsnäsgården. Programmet 
brukar bestå av kaffe och samling. 
Sedan blir det program av olika slag: 
föreläsningar, reseskildringar, pyssel, 
hantverk. Samlingarna avslutas med 
matlagning och soppa.  

Mathjälp
En ny verksamhet, som föreningen 

i Korsnäs bedriver sedan början av 
oktober, är mathjälp. I samarbete med 
den lokala SALE-butiken delar för-
eningen ut överbliven mat till behö-
vande. 

- Vi strävar till att samarbeta med 
kommunens socialväsende och 
Korsnäs församling för att denna nya 
verksamhet ska hitta rätt och så att de 

behövande får kännedom om denna 
nya möjlighet, förklarar Hans Engel-
holm. 

Korsnäs och Malax samarbetar
I Malax ordnar föreningen träffar 

för daglediga varje onsdag kl 10-14. 

- Korsnäsbor är även välkomna 
med på dessa träffar, om de har möj-
lighet, hälsar Hans.

Verksamheten inleddes i Korsnäs 
2012. Föreningen bedriver sin verk-
samhet tack vare bidrag från kommu-
nerna, fonder och stiftelser. Vill man 
bli medlem i föreningen, betalar man 
en årsavgift på 10 euro/år. Men man 
får delta i föreningens verksamhet 
fast man inte är medlem.

- Vi har besökare i alla åldrar, även 
ungdomar och barnfamiljer besöker 
våra träffar, berättar Hans.

- Nya deltagare i  alla åldrar och 
från hela kommunen är välkomna 
med i gemenskapen!

Föreningen vill dessutom skapa 
nya kontaktytor till förbund, besluts-
fattare, intresseorganisationer samt 
näringsliv och samarbetar aktivt med 
Psykosociala förbundet för att följa 
upp aktuell lagstiftning.

Text och foto: Kenth Nedergård

Socialchef  Carina Westberg, vik. diakonissa Birgitta Norrvik, 
assistent Stina Österbro och verksamhetsledare Hans Engel-
holm ser fram emot ett gott samarbete i Korsnäs. 

Hans Engelholm är beredd med mathjälp till behövande Korsnäsbor.
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Den 25.10 ordnades en hälso- och inspirations-
dag för vuxna och äldre vid Korsnäsgården. 

Under dagen hade man bl.a. möjlighet att mäta blod-
socker och blodtryck, gå balansbana, göra smak- och 
lukttest, prova hjälpmedel och specialskor. 

Inkomsterna från försäljningen av kaffe, kaka och grön-
sakstallrikar gick till fonden Bukettens silverstrå. 

Stort tack till alla medverkande och alla besökare! Tack 
också till Korsnäs UF r.f. och till Korsnäs andelsbank för 
talkokrafterna. 

Text: Vivan Vesterback
Foto: Johanna Björkman 

Hälso- och inspirationsdag för äldre

Storkorshamns jubileumslotteri 2017 öppnades 
på den fina Storkorshamnsdagen i augusti och 
avslutades 31.10. 2017.  

Storkorshamndagens fester och lottförsälj-
ningen nådde målsättningen och nettobidra-
get ges till fotbollsverksamheten i Korsnäs.                                                                                             
KoFF tackar alla sponsorer i arrangemangen,  samt-

Storkorshamns jubileumslotteri 2017

Lottdragningen utfördes av kriminalkonstapel  Mats 
Ståhl tillsammans med lotteriarbetsgruppen bestå-
ende av lagledaren i KoFF, Tomas Backholm, fören-
ingens kassör Kenneth Westergård och bollkalle på 
spelplan Roger Bergström. 

Vinstförteckning
Resecheck Ingves&Svanbäck: Carola Alsallami
Presentkort Intersport: Allan Hall
Presentkort Ostrocenter: Sebastian Eklund
Halsduk: Stefan Haga, Korsnäs Glas-service, Anne-

Maj Maars
Tvättmedel Mr.Motors: Roger Bergström, Profiweld
Hårvårdsprodukter Cabelo: Kristoffer Rusk, Jan-

nike Nynäs
Hårdvårdsprodukter Sandra Sund: Birgit Lind-

ström
Lunchkuponger 2 st Matbiten: Otto Karlsson
Ryggsäck Intersport: Ulf Helenelund
Biltillbehör TB-service: Korsnäs Handelsträdgård
Sportväska Andelsbanken: Ellinor Juth
Skönhetsprodukter Dermoshop: Lisen Östring
Grönsaker Hultholm: Alexander Winberg, Kenneth 

Westergård, Johannes Blomqvist, Profiweld, Nina 
Färm, Linn Kroksjö, Maria Mann, Marcus Nordmyr.

liga festbesökare och köpare av lotterna. Samtidigt 
hoppas föreningen på en ny fin och givande Stor-
korshamndag år 2018.

Lottvinnarna gratuleras och samtliga är personli-
gen kontaktade ! 

Text: Roger Bergström
Foto: Thea Bergström
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Skall mitt företag vara med i 
företagskataloger?
Var försiktig med vad du beställer, råder företagsrådgivaren

Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företa-
garens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid 
vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga 
överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal 
muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens 
offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt 
exempelvis via e-post. På detta sätt kommer du att ha 
bevis på vad du blivit erbjuden och vad du har åtagit 
dig.

Enligt lagen är muntliga och skriftliga avtal lika giltiga. Det 
är dock omöjligt att senare bevisa innehållet i ett muntligt 
avtal. I ett skriftligt avtal bör man tydligt ange rättigheter och 
skyldigheter för båda parterna. Se till att du förstår vad du 
samtycker till. Underteckna inte om något är oklart. Du kan 
till exempel kontakta VASEKs Sparra med juristen -tjänst via 
företagsrådgivarna, för att få hjälp med att gå igenom avtalet 
i förväg.

– De svåraste situationerna är via telefon sålda produkter 
eller tjänster, som slutligen inte motsvarar det som kunden 
hade tänkt sig, varken när det gäller priset eller kvaliteten. 
Eller ännu olyckligare, om det kommer en räkning på en tjänst 
som enligt kundens uppfattning aldrig har blivit beställt, säger 
företagsrådgivare Antti Alasaari förargad.

Under hösten har allt fler företagare klagat på att omedel-
bart efter inrättandet av sitt företag har det börjat komma 
samtal från olika katalogtjänster:

– Synligheten är alltid viktigt för företagaren, och beroende 
av bransch kan det även finnas behov av olika kataloger. Det 
finns en stor mängd av olika tjänsteleverantörer, men deras 
servicenivå varierar. Därför är det alltid en god idé att noga 
ta reda på vilken typ av katalog det handlar om, och är det 
nödvändigt att alls vara med, ifall servicen är avgiftsbelagd. 
Många företagskataloger bygger på PRS:s avgiftsfria och 
offentliga uppgifter, lika som Vasaregionens företagsregister, 
som VASEK upprätthåller.

– Några katalogtjänsters försäljare börjar sitt säljargument 
med en översyn av denna offentliga information, och ifall 
företagaren då berättar något annat om sin verksamhet eller 
ber om ändringar, kan detta tolkas som köp av tilläggstjänster 

och en räkning kommer säkert. Företagaren kan även ha, i 
början av samtalet, frågat om det kostar något och fått ett 
svar om att kontaktuppgifterna är avgiftsfria. Därefter leder 
försäljaren diskussionerna till företagets verksamhet, som 
igen är avgiftsbelagd information. Uppsägning av dessa tjäns-
ter är ofta onödigt komplicerade, påminner Alasaari.

Han råder att konsekvent vägra beställa något via telefon:
– Be alltid om en anbudsbegäran, eller den informationen 

som skall granskas, via e-post och fatta ett beslut om beställ-
ning eller uppdatering först efter att noggrant ha läst igenom 
innehållet. Spara alltid anbudsbegäran och svarsmeddelandet 
du fått.

– Vid försäljningssituationen via telefon, undvik använd-
ning av ordet ’ja’, och i synnerhet vid samtal på främmande 
språk ordet ”yes”. Det går obehagliga rykten om sådana fall 
där en manipulerad inspelning av samtalet har använts som 
bevis på att företagaren förmodligen skulle ha beställt något. 
Man kan exempelvis sluta samtalet med att konstatera att det 
är väl klart nu att företagaren inte ha beställt något eller åtagit 
sig till något alls, berättar Alasaari.

Enligt Alasaari viktigare än företagskatalogerna, när det 
gäller att uppnå synlighet, är det faktum att företagaren själv 
ser till att det alltid finns uppdaterad information om före-
taget i PRS:s Företags- och Organisationsdatasystemet (YTJ). 
Även innehållet på hemsidor och sociala medier bör hållas 
uppdaterade.

– Google och andra sökmotorer hittar nog ditt företag om 
du håller dina webbsidor i gott skick. Och företagsuppgifterna 
i VASEKs företagsregister kan du också ändra själv via internet. 
Vårt register är alltid avgiftsfritt, försäkrar Alasaari.

Vasaregionens företagsregister
http://www.vasek.fi/foretagstjanster/befintli-
ga-foretag-2/vasaregionens- foretagsregister 
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Företagsgala
För någon vecka sedan fick Stina äran att delta i en 

exklusiv gala som var avsedd för försäljare som har 
gjort gott arbete. För hennes del var orsaken till varför 
hon fick delta att hon var en av de som hade sålt mest väl-
görenhetsprodukter i landet. På programmet under kvällen 
stod bl.a. underhållning och dans, 3 rätters middag m.m.

- Förutom att jag säljer de här produkterna till kunder, 
så är jag också teamledare, vilket betyder att jag är egen-
företagare, förklara Stina.

- Jobbet som teamledare innebär att jag har ett antal per-
soner under mig som jag hjälper/stöder i deras arbete som 
försäljare. En del som jag har i teamet säljer inte produk-
terna vidare, utan köper endast produkterna för egen del.

Företaget Avon stöder bl.a. Rintasyöpäyhdistys Europa 
Donna r.y, som stöder kvinnor som insjuknat i cancer. 
Vidare stöder Avon också Naistenlinjas verksamhet som 
är att stöda kvinnor som råkar ut för våld i sina hem, 
genom att sälja en del produkter till förmån för de ända-
målen.

Text: Stina Österbro
Foton: privat, Kenth Nedergård

Framgångsrik försäljare

Stina Österbro på väg till AVONs företagsgala.

Stina Österbro är försäljare av Avon Cosmetics 
produkter sedan några år tillbaks. I företagets 
sortiment finns allt från hudvård till t.ex kläder. 

- Det här jobbet passar bra åt mig fastän jag har en funk-
tionsnedsättning, berättar Stina.

- Jag jobbar för det mesta hemifrån, men ibland är jag 
också ut på marknader runtom i närområdet. Då och då 
åker jag på diverse skolningar inom landet.

Stina Österbro med ett urval av de produkter hon  
säljer.

Stilig                         
galadukning.
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I oktober 2011 öppnade OstroCenter sin nya 
affär i Korsnäs i samband med fusionen med 
Nyko.

Inledningsvis koncentrerade sig bolaget på förnöden-
heter inom pälsbranschen. Sortimentet har vuxit an efter 
och idag erbjuder man förnödenheter för skogsbruk, lant-
bruk, byggmaterial, arbetskläder samt verktyg och små-
maskiner för hem och trädgård.

- Vi säljer allt, som behövs till hus och hem, berättar 
Anneli Helenelund, som sköter om butiken i Korsnäs.

- Det som inte finns i lager kan beställas hem inom en 
vecka. En speciell produkt som lockar kunder även längre 
ifrån är Bruders leksakstraktorer och utrustning. Vi har 
det mesta som finns i det sortimentet.

Trångt om saligheten
Butiken är full med varor och det känns till och med 

trängt mellan hyllorna när man rör sig i butiken. De 
gånger som butiken ordnar marknader och kundjippon är 
det överfullt i butiken. 

- Höst- och vårmarknaderna har varit populära sats-
ningar, som lockar även andra än våra vanliga kunder, 
menar Anneli. 

- Då brukar vi även bjuda in andra samarbetspartners, 
som kommer och demonstrerar utrustning och maskiner, 
som vi inte själva säljer. 

Årets höstmarknad var välbesökt och kunderna kunde 
bekanta sig med nya traktorer, pälsningstillbehör, bygg-
material, kläder och leksaker samtidigt som de fick sig en 
smakbit och träffade andra bekanta.

OstroCenter hör till Nyko-koncernen. I Korsnäs sys-
selsätter OstroCenter 2-3 personer, medan 9-10 personer 
jobbar inom Nykos fodertillverkning. Kunderna finns 
mellan Malax och Närpes. Fler och fler villabor har även 
glädjande nog hittat till affären i Korsnäs. 

Pålitlig affär i Korsnäs

Omsättningen har ökat för varje år och ännu finns det 
nya produkter, som inte hittat till butiken i Korsnäs.

- Vi är lyhörda för våra kunders behov och finns det 
möjlighet att utvidga sortimentet med sådant som efter-
frågas, då gör vi det, hälsar Anneli Helenelund.

Text och bild: Kenth Nedergård

Anneli Helenelund visar upp snygga och praktiska 
arbetskläder som OstroCenter saluför.
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AUKTION
till förmån för

MOLPE BYKYRKA
Tors. den 23 nov. 2017

kl. 19.00 i Bykyrkan
Servering

Gåvor emottages med tacksamhet

Kontakta Anna-Mi Björkqvist 050 3638056

Arr. Molpe Bönehusförening

Träffpunkt Spiron informerar...
Verksamhet på Korsnäsgården. Dörren är öppen mellan kl. 10-

13.00.

20.11 Vi tillverkar saker till julmarknad

Kaffe och soppa till självkostnadspris. 

Välkomna alla vuxna daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf. 

Vi ordnar workshopar och då finns det möjlighet att berätta vad som är viktigt för dig angående social- och hälsovårds-
service. Vi ordnar workshopar och då finns det möjlighet att berätta vad som är viktigt för dig angående social- och 

hälsovårdsservice.

Välkommen till påverkanskväll 
för invånarna i Österbotten!

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten fortsätter! 

Vi ordnar workshopar och då finns det möjlighet 
att berätta vad som är viktigt för dig 

angående social- och hälsovårdsservice.

Om du vill vara med och påverka 
din framtida service i Österbotten 

är detta ett tillfälle för just dig.

Anmälning och tilläggsinformation: 
www.vaasankeskussairaala.fi/sv/paverkanskvall

Eller per telefon: 040 180 1031

2. Torsdagen 23.11
kl. 18.00–20.30
Korsholms kulturhus, 
Skolvägen 1, 
Korsholm

1. Tisdagen 21.11 
kl. 18.00–20.30
Sursik skolområde, 
Sursikintie 43, 
Pännäinen, Pedersöre

3. Tisdagen 28.11 
kl. 18.00–20.30
Hotel Red & Green, 
Närpesvägen 16 C, 
Närpes

Traditionell 
Lillajulmarknad 
ordnas på Korsnäsgården  
lördag 2.12 kl.11.00-14.00. 
Platsbokningar görs till Anneli 
050-5971930. Platsens pris 10€/
bord.
 
 
 

Midvinterfest 
ordnas 6.1.18 kl. 18.00-02.00 
för företagare och privatpersoner 
3-rätters middag serveras med 
dans efteråt 
Boka in datumet redan nu! 
Förfrågningar och bokningar 
görs till Anneli 050-5971930 
eller anneli.pellfolk@netikka.fi 
Mera info i nästa KorsnäsNytt!



KORSNÄSNytt

15

P
å
 g

å
n

g
 i K

o
r
s
n

ä
s

 

LOPPIS Vid Gruvan 

Gruvvägen 28 - i Korsnäs 
 

LÖRDAG 25.11.2017 kl. 11.00–15.00 
 

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläde
r, 

gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot 

även denna dag 
 

OBS!!!  Inte böcker, filmer och möbler. 

Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsät
ter. 

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 

3638056 

 

Baltikumvännerna r.f.  

                    

Mathantverkarna

- Kaffe och varma syltgrisar

- Syltgrisar och andra bakverk kan köpas med hem

- Utställning av julens goda gåvor/företagsgåvor i 

olika prisklasser

Korsnäs Handelsträdgård- Försäljning av SOFIA-stjärnan 10€

HOBBYloppis i                         

Mathantverkets garagedel

Nya handarbeten, hobbygrejor, träföremål, julpynt och pryd-

nadssaker från butikslager till utkastningspriser!

Loppislördag 
vid gruvan 
25.11 kl. 11-15

 
 

In Pampas 
• ekologiska flingor och gryn,
• bleckplåtsprodukter 

• redskap för matlagning och bakning

Grisar
1 €
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Vi ordnar ett väncafe 27.11 kl 18-20 med jultema. Vi vill att våra 
nya familjer ska få se lite av våra traditioner.  
Välkomna till flyktingmottagningen, Stenbrytarhuset.

VÄNCAFE

Som ni säkert vet har vi fått nya kommuninvånare 
till Korsnäs från Syrien. Vi hoppas att de nyanlända 
ska börja trivas så bra med oss att de vill stanna 
här. Familjerna kommer från stora städer och lilla 
Korsnäs kan kännas väldigt tomt och tyst. 

Vill du bli vänfamilj?

Att vara vän/vänfamilj är frivilligt och inte bindande på 
något sätt. Man kan ses så ofta man själv tycker passar. 
Tillsammans kan man umgås och dricka kaffe, leka, spela 
boll, hjälpa med läxor, plocka bär eller andra saker som 
du/ din familj tycker om att göra. Språket är inget hinder, 
man kommer långt på kroppsspråk, enstaka ord och 
telefonappar. Snart hoppas vi kunna kommunicera på 
svenska förstås. Har du funderingar eller vill pröva på så 
tveka inte att ta kontakt, vi i personalen finns som stöd 
och hjälp!

Maria Stenbacka/ flyktingkoordinator 050 3297564 
maria.stenbacka@korsnas.fi
Carola Alsallami/ flyktinghandledare 050 3597022
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LILLAJUL  
I KORSNÄS HEMBYGDSMUSEUM 

 
LÖRDAGEN 2 DECEMBER KL. 11-14 

 

 
 

KORNGRYNS- och risgrynsgröt 5 €/portion 
LOTTFÖRSÄLJNING 
TOMTEN PÅ PLATS 

 

 
 
 

ARR: KORSNÄS HEMBYGDSFÖRENING 

BUKETTENS JULBASAR 
Lördagen 25.11 kl.13-17 i Bukettens nya matsal. 

• Kaffeförsäljning
• Lotteri
• Försäljning av Julkransar, andra 

jultillbehör, stickat och virkat, 
hembakade limpor, kakor, senap, m.m. 
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JULÖPPNING
Hjärtligt välkomna på julöppning fredagen den 

1.12 kl. 18.00 på Korsnäs kommuns innergård

•	 Öppningstal av nyvalda ordförande för Svenska Pensionärsförbun-
det i Österbotten Anita Ismark

•	 Jultomten kommer på besök och bjuder på godis och tar emot öns-
kelistor av barnen

•	 Gratis åktur med häst och kärra

•	 Julpyssel i sessionssalen

•	 Korsnäs Lions bjuder på varm glögg

•	 Scouterna är på plats med sitt tält, besökarna får grilla pinnbröd

•	 Korsnäs hembygdsförening bjuder på hemkokt knäck

•	 Korsnäs Socialdemokrater bjuder på glögg och pepparkakor

•	 Övriga medverkande föreningar: Psykosociala föreningen Träff-
punkten,  SFP i Korsnäs m.fl.

•	 Fritidsavdelningen bjuder på kaffe, saft och julstjärna på Matbiten 
från kl. 18.30

•	 Korsnäs bibliotek har öppet kl. 12-19. Titta in och låna julböcker, jul-
musik eller julfilm.

Affärer och företag som har erbjudanden under 
kommunens julöppning fredagen den 1.12
•	 Molpe marthaförening bjuder på glögg och pepparkaka kl. 18-20 i 

Smidjon i Molpe. Populära snabblotteriet med fina vinster, bl.a ett 
hemgjort pepparkakshus. Välkommen!

•	 Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst har förlängd öppethåll-
ningstid kl. 9.00-19.00. Julblommor och tomtar av olika slag har an-
länt till butiken.

•	 OstroCenter bjuder på glögg och pepparkaka. -10% på alla BRU-
DER-leksaker under dagen.

•	 Cabelo dam- och herrfrisering har -20% på alla hårvårdsprodukter 
under dagen.

•	 Korsnäs Apotek har erbjudanden under dagen samt kundlotteri.

•	 Sale har erbjudanden under dagen.

•	 K-Ceramics: Gårdsbutiken öppen  på Norrbyvägen 33 med 2017 års 
K-Ceramics tomte och mycket annat. Öppet torsdag 30.11 kl. 18-20 
och fredag 1.12 kl. 16-20. 

•	 CB-Clean och Westfix håller öppet hus vid YA kl. 15-19. Servering av 
glögg och pepparkakor.

Korsnäs 
kommun
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JULKONSERT i Molpe Paviljong
lördag 16.12 kl. 19.00

Jan-Ola Granholm

Miranda Nordman

Gun Korsbäck

Entré: 
  vuxna 20 €   Kaffe och hembakt
  Barn u. 15 år 10 € ingår i priset

Dukade bord, julstämning i hela 

paviljongen, varmt och ombonat. 

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

JULFEST PÅ STENBRYTAREN

lördag 16.12.2017 kl 15.

Meny med JP som kock:

      Toast Skagen med liten twist

      Helstekt Black Angus med tryffelsås

      Chokladkaka med vaniljgrädde

Festtalare: EU-parlamentariker/                 

presidentkandidat Nils Torvalds

Trevligt program!

Anmäl Er till julfesten senast 1.12                 

till Gullvi Norras tel. 050-4966120.

Välkomna!
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Vinterklang
22.11. Vinterklang med Helen Sjöholm, fullbokat men 
vi köar för fler biljetter!

Skymning, gryning
24.11. Skymning, gryning i Närpes simhall, Oratoriet 
med de många fina melodierna! 
Kolla genast med biblioteket om biljetter!

Julöppning
30.11 Julöppning, biblioteket öppet 12-19

Barnteater
11.12 Pettson och Findus firar jul, teater med Barnens 
estrad. Jubileumsåret till ära bjuder biblioteket på barn-
teater, med stöd av SFV. 

 

Finland 100
Biblioteken i Finland uppmärksammar 
tillsammans Finland 100 år på dagen 
före självständighetsdagen med FÖR-
FEST/ETKOT. 
Korsnäs bibliotek deltar med eget pro-
gram. Mer information senare!

Öppethållning
Biblioteket är stängt på självständighetsdagen, normal 
öppethållningstid på tisdag 5.12. kl 12-16 
 
Bokbussen kör enligt normal tidtabell måndag 4.12. 
och tisdag 5.12, men ingen körning på onsdagen. 
Sista rutten för året körs vecka 51, dvs 18-20.12.

	  
	  

Är	  du	  intresserad	  av	  att	  medverka	  i	  
Taklax	  Revyn	  2018?	  

Ta	  kontakt	  med	  	  
Dan-‐Anders	  Rosendahl	  050-‐5822924	  
eller	  Alexandra	  Stenfors	  050-‐3625221	  

Hoppas	  vi	  ses!	  	  
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JUBILEUMSÅRETS LOGOTYP 

Unga scenkompaniet                                               
och de gränsbevakande

Ett unikt projekt som låter landsbygdens barn 
och unga komma till tals genom drama och 
teater!
Unga scenkompaniet startar upp drama-
verksamhet för barn och unga i Korsnäs nu i 
november. Träffarna hålls i Korsnäsgården tis-
dagar, 14.11, 21.11, 28.11 och 12.12, kl. 17.30-
18.30. Fler träffar planeras in till efter årsskiftet! 
Fler barn, ungdomar och föräldrar är välkomna 
med i verksamheten som är gratis för alla och 
som vill bidra till ett ökat utbud av fritidssys-
selsättning för barn och unga på landsbygden.
Välkomna med alla som tycker det låter skoj 
och intressant!
Kontakta projektledare Annika Åman för ytter-
ligare information 041-4355004 / annika.wil-
helmsdotter@gmail.com
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Högmässa i församlingshemmet sö 19.11 kl. 11.00, 
predikan av Rune Fant. Kl. 12-14 serveras olika soppor 
med kaffe o efterrätt i församlingshemmet.

Vänstugan i församlingshemmet on 22.11 kl. 13-15.

Konsert i Församlingshemmet må 20.11 kl. 19.00. 
Sånggruppen Kaanon sjunger julsånger, ortodox kyrko-
musik och ukrainska folksånger. Fritt inträde, kollekt vid 
utgången.

Symöte on 22.11 kl.13-15 i Andelsbanken i Har-
rström.

Auktion to 23.11 kl.19.00 i Molpe bönehus. 

Pysselcafé för Nordkorea lö 25.11 kl. 14-16 i pastors-
kansliet. 

Gudstjänst i Församlingshemmet sö 26.11 kl. 11.00, 
Cay-Håkan Englund.

Symöte må 27.11 kl. 13-15 i Korsbäck skola.

Symöte ti 28.11 kl.13-15 i Taklax bönehus.

Träffpunkten ti 28.11 kl.19 i Taklax bönehus.

Symöte to 30.11 kl. 13-15 i Molpe bykyrka.

Adventgudstjänst för små och stora och julfes-
tprogram med söndagsskolan i Församlingshemmet 
sö 3.12 kl. 11.00. Sång av Kyrkokören. Efteråt kaffe/te/
saft-servering.

Program i Korsnäs församling

Finland 100-gudstjänst i församlingshem-
met på självständighetsdagen, on 6.12 kl. 11.00. Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm. Sång av Kyrkokören. Upp-
vaktning vid de stupades grav med Lionsklubben och 
Korsnäs scoutkår. Efteråt serveras kaffe och våfflor i för-
samlingshemmet. Det blir också basar och lopptorg för 
missionen och Nordkorea.

Korsnäs kommun delar ut Korsnäsmössor till alla 
nyfödda i Korsnäs. Alla som fötts under andra halvå-
ret kommer att få sin mössa vid självständighetsdagens 
samling. Personlig inbjudan kommer på posten.

HEDERSVAKT 6.12
I samband med självständighetsdagens guds-

tjänst kommer en Hedersvakt att ordnas vid 
krigargravarna för att hedra de fallna för foster-
landet.

Församlingen uppmanar unga män i åldrarna 
19-30 år att delta i Hedersvakten (gärna en från 
varje ålder), vilket motsvarar de stupades åldrar. 
Anmäl om intresse till Guy Kronqvist, tel. 044-
4101821, e-post guy.kronqvist@evl.fi.

Krigargravarna med kyrkan i bakgrunden från efter-
krigstiden. Gravarna är ännu inte helt gräsbevuxna 
och försedda med enkla träkors. Fotografen okänd. 

Silvergruppens julfest o julgröt med luciapro-
gram av förskolebarn, sång av Silver Sisters. On. 13.12 kl. 
12.00 Obs tiden!
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På gång i Prästgårdsmuseet
Julmarknaden i Korsnäsgården

Prästgårdsmuseet deltar i årets julmarknad 
2.12 kl. 11-14. Vi säljer böcker och har fina vin-
ster i ett snabblotteri. Inkomsten från lotteriet 
går till underhållet av Prästgårdsmuseet.

Hyr en stämningsfull lokal
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stäm-
ningsfull miljö, kan hyras för olika familje-
högtider, som vigslar, dop, födelsedagar och 
släktträffar. Ta kontakt med Anita Ismark per 
telefon 050-5181949 eller per e-post anita.
ismark@gmail.com 
I våras hyrde vi ut museet för konfirmations-
kaffe och nu i höst kommer det att bli ett dop. 
Till dess jobbar vi på med att få köket moder-
niserat med diskmaskin, kyl/frys och el-spis. 

Planer inför sommaren 2018
Föreningen har erhållit bidrag för att sätta 
upp en sommarteater om gruvkarlarnas 
liv och arbete i Korsnäs. Det är 60 års jubi-
leum för den industriella verksamheten 
i nejden nästa år. Gruvtornet i Korsnäs 
började byggas 1958. Själva gruvverk-
samheten inleddes 1961. Manus skrivs av 
Carita Nyström och Lasse Hjelt.

INFO FRÅN KORSNÄS 4 H 

                     Julpyssel för åk 1-6
Kom med och pyssla inför jul. Vi gör juldekorationer, julkort och ljuslyktor mm. Gör till 

dig själv eller ge bort som gåva.

Molpe skola torsdagar 23.11-14.12 kl. 13.45-15.15. Anmäl senast 21.11.
Korsnäs kby skola måndagar 27.11-18.12 kl. 14.00-15.30. Anmäl senast 24.11.

Avgift: medlemmar 15€, icke medlemmar 20€.

Medlem i 4H
Medlemsskapet kostar 17€/år och gäller 

tills nästa höst. Tävlingar och lägre delta-
garavgift för våra medlemmar.

Meddela i samband med anmälan om du 
även vill bli medlem.

Anmäl till: petra.sundholm@fs4h.fi eller 
045-8764838.

Följ oss på Facebook och Instagram!
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IF FYREN INFORMERAR

Friidrottsavslutning
IF Fyren höll sin sedvanliga friidrottsavslutning på 
Waterloo söndagen den 1 oktober.
Närmare 100 personer samlades till avslutning där 
pris utdelades av bl.a. kommundirektör Christina 
Båssar. Fyren juniorerna visade upp sig i gamla Fyren 
träningsdräkter och serveringspersonalen bjöd på 
goda hot dogs.

Fyren inledde säsongen med terräng cup där 80 
juniorer sprang i olika terränger och olika byar. Där-
efter sprang juniorerna sitt årliga minivarv. 42 barn 
sprang in ca 2000 € till föreningens kassa. Minivarvs-
resan eller årets Fyrendag gick av stapeln i Kristi-
nestad lördagen den 28 oktober. 25 vuxna och barn 
besökte simhallen och som avslutning på dagen 
bjöds man på pizzabuffé.

Sommarens klubbtävlingar 10 till antalet lockade 
sammanlagt 87 deltagare. Av dessa klarade 58 st av 
pokalgränsen. Övriga pris gick bl.a. till Tommy Ves-
terback och Jaana Blomqvist som belönades med 
årets tränar priser.
Else Lundvall blev årets supporter. Joel Blomqvist 
och Elin Vägar fick pris för träningsflit. Föreningens 
DM,SFI och FM medlajörer prisbelönades också. 
Dessa är Nathalie Nystrand, Katarina Rönnqvist, Huy 
Hung Pham och Noah Hoijar.
Fyrens bästa idrottare 2017 Nathalie Nystrand, Feli-
cia Åbacka och Huy Hung Pham tilldelades Andels-
bankpriset och föreningens stipendium.
Nathalie Nystrand deltog i Kalevan Kisat i Seinäjoki 
på 400 m och i FM för D-22 år där hon blev 14.de på 
400 m. I samma tävling blev  Felicia Åbacka blev 8. 
på 100 m för D-22 år och Huy Hung Pham 5. i längd-
hopp för H-19 år.

Yvonne Berglund tilldelades titeln årets klubb-
mästare vid föreningens höstmöte på Waterloo. 
Yvonne har själv varit en aktiv friidrottare och 
skidare i yngre år. Hon innehar ännu  bl.a  Fyrens 
damrekord i släggkastning. Yvonne fungerar nu 
som tränare inom skidåkningen. Dessutom är hon 
medlem i skidsektionen och nyvald i föreningens 
styrelse.

Fyrens bästa friidrottare 2017 Nathalie Nystrand, Felicia Åbacka och Huy Hung Pham.
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LC KORSNÄS
informerar

Lions-aktiviteter på kommande:
Lördag 02.12. Julmarknad i Uf-lokalen 11-14
Lions deltar med glögg, snabblotteri och julkort.
  
Onsdag 06.12. Självständighetsdagen kl. 11.00
Kransnedläggning efter gudstjänsten vid de
stupades grav tillsammans med scouterna.
 
Lions traditionella JULKONSERT hålls inte detta år 
pga kyrkorenoveringen.

Lördag 20.01.2018 Resa till Pörtomrevyn ordnas 
enligt tidigare år. Bokning Lis-Britt 0500-261003.

Stipendium från Lions Ungdomsfond
Stipendier á 50,- har utbetalats till alla 40 sökande. 
Totalt utbetalas 2000,- till Andlin Richard, Back Emil, 
Backgren Julia, Backholm Moa, Bergman Christoffer, 
Bergman Tobias, Färm Jesper, Grahn Eskil, Grahn 
Viljam, Granholm Lennart, Haga Kim, Häggdahl 
Emma, Häggdahl Lina, Höglund Angelica, Höglund 
Robin, Juthborg Zacharias, Kronholm Lena, Kuusk 
Kaspar, Kuusk Silvester, Lagerström Jens, Matkoski 
Emelie, Mattans Lucas, Mattlar Janice, Nedergård 
Jasmine, Nilsson Jakob, Nilsson Sara, Nordlund 
Jeanette, Nylund Sebastian, Nynäs Jannike, Nystrand 
Nathalie, Rusk Tommy, Sandholm Filip, Sandholm 
Simon, Sundén Anna, Svartgrund Richard, Westerdahl 
Andréa, Westerdahl Janina,  Åbacka Felicia, Åkerstén 
Amanda, Östman Lovisa. 

Bukettens uterum
Under hösten har Lions inrett och färdigställt 
Bukettens uterum för de boende. Uterummet har 
kunnat användas under hösten.

Lions verksamhet 01.07.2016-30.06.2017.
Perioden 2016-2017 har präglats av en livlig verksamhet 
med klubbens 50-års jubileum  och hela lionsrörelens 
100 års-jubileum som firades under året. Lionsklubben 
har idag 19 aktiva medlemmar.
Periodens styrelse bestod av:
President Anita Ismark, vice president Marina Nylund, 
sekreterare Bjarne Ismark, kassör Lis-Britt Södergran, 
past president Lars-Erik Nylund, klubbmästare Leif 
Riddar och medlem Nina Lågas.

Aktiviteter
Under året har lions tillsammans med Baltikum-
vännerna fortsatt med den gemensamma 
glasögonsinsamlingen för Lions ögonklinik på Sri Lanka.
Nettot från Julkonserten i Korsnäs kyrka 
och Knorrlundlotteriet  fördelades bl.a. till 
ungdomsstipendier och julgåvor till de 100 åldringar 
som besöktes inför julen av Lionsmedlemmarna samt 
bidrag till Buketten.
Stipendier 45 st à 50,- = 2.250,- delades ut till 
studerande från ungdomsfonden.
Lionsklubben har under året planterat och skött om 
blomlådorna i Korsnäs centrum, deltagit i Lantdagen, 
julmarknaden, självständighetsdagens gudstjänst, sålt 
julkort och Knorrlundlotter samt ordnat revyresa till 
Pörtomrevyn.
Fadderfamiljen i Petroskoj fick under året 360,-.
Folkhälsan fick 500,- för simskoleverksamheten och 
Korsnäs 4-H 500,- för sin verksamhet.Stipendier till 
Gymnasiet 150,-. 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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K-ceramics
Norrbyvägen 33 Korsnäs

Julöppning 
Torsdag 30.11  18.00- 20.00 och

Fredag 1.12 16.00- 20.00

Kom och se årets K-ceramics 
tomte och annat nytt! 

Välkomna in! 

- Öppet även alla torsdagskvällar 
fram till jul -
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Vi finns på 
Silverbergsvägen 23 (Gamla KKC) 

Öppet hus Fredag 1.12.  
kl 15-19 

Vi bjuder på glögg och 
pepparkakor 

Arbetsvisning mm

Välkommen på kaffe till Korsnäs Andelsbank
Banken bjuder på kaffe och tårta till våra kunder. Kaffepannan är 
varm på våra kontor enligt följande: 
Mån 27.11.2017 Molpe 
Tis 28.11.2017 Bergö 
Tors 30.11.2017 Korsnäs och Harrström

Välkommen!

Korsnäs bil- och båtinredning 
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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 följande:

Försäljning vid gruvområdet lördag 25.11. 
kl. 11-15.
Julmarknaden i Uf-lokalen lördag 2.12.     
kl. 11-14.

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 

REDSKAP FÖR VINTERNS 
SNÖRÖJNING 

KROSS 
25L 

SANDNINGS- 
MAKADAM 

20KG 

Solrosfrön, talgbollar, talgstång 
och annan 
fågelmat i lager 

Varm
a 

trö
jor o

ch st
ru

mpor 

av N
ORSK U

LL 

Julljus för inom– 
och utomhusbruk 
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Sjövägen 271, Molpe Tfn: 06-3476 754
info@strand-molle.fi www.strand-molle.fi

Jul Rock med Ben Dover lördag 
9.12

Tre-rätters jullunch söndag 
17.12

Stående lunchjulbord onsdag 
20.12

Lillajul, lördag 2.12 håller vi 
öppet kl 10-14

Mias Klipp & Städ                    

Ekologisk Frisör   
- Växtfärgningar    

- Energiklippningar    

- Indisk Huvudmassage    

- Ekologiska vårdbehandlingar

- Även vanliga Färgningar och Klippningar

Pensionärs o Studierabatt -10%

Städtjänst
-Privata Hushåll
-Företag

Mias Klipp & Städ
Sjövägen 14, Molpe
Ring! 0505404337

Ladda ner Pivo i din  telefon. 
Då får du ut mer 
ur din plånbok.

Pivo är en smartplånbok i din smarttelefon. 
Med den har du alltid dina viktiga 
bankuppgifter, betalkort, stamkundskort 
och uppgifter om dina favoritaffärer 
inom räckhåll och med dig. Du vet hela 
tiden vad du har råd med och det är 
enklare att sköta vardagen.

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

En avgiftsfri applikation först för Andelsbankens kunder.
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Päivän lopputulos oli se, että ministeri oli sekä 
perehtynyt aihealueeseensa että tietoinen asiasta. Samalla 
kun hän oli ilmiömäisen nopea vastauksissaan, yleisön 
joukossa mietittiin hengittääkö ihminen ylipäänsä! Hän 
selvitti, etteivät kunnat uudessakaan lain versiossa voi 
toimia tuottajina markkinoilla sekä, ettei aiota lisätä laajan 
päivystyksen sairaaloita, että myös Vaasan keskussairaala 
saisi sellaisen statuksen. Kaikkiin kysymyksiin vastattiin 
ystävällisellä ja ymmärtäväisellä hymyllä ja ministeri 
vakuutti, että hän huomioi huolestuneisuutemme näissä 
asioissa. Kunnallisena viranhaltijana rupeaa olemaan 
paljon kokenut ja vähän kyyninen mitä ministereihin 
tulee, henkilökohtainen näkemykseni on, että kierroksen 
tarkoituksena oli todistaa, että myös Pohjanmaan väestöä 
on kuultu mutta minkäänlaista vaikutusta uudistuksen 
muotoutumiseen sillä ei kyllä ole!

Sitä vastoin meillä on vielä muutamia vuosia aikaa 
itse muotoilla tulevaa uudistusta ja yhdessä työntekijö-
idemme kanssa valmistautua tulevalle uudistukselle. Mitä 
meillä siis on kunnassamme? Meillä on palveluasumisyk-
sikkömme Buketten, Annahemmet ja Lärknäs, näistä aika 
moni työpaikka siirtyy maakuntaan. Korsnäsissa koko-
naista 47 hoito- ja hoivalautakunnan henkilötyövuotta 
ovat siirtymässä.  Trendi on samanlainen ympäri maakun-
taa, todellisuudessa yhtä alueen suurimmista työpaikoista 

ollaan muuttamassa uudistuksessa. Korsnä-
sin kunta on itsessään, kuten moni muukin 
kunta, suurimpia työnantajia. 125 hen-
kilötyövuodestamme (henkilötyövuosi 
on hieman pelkistettynä kokoaika-
työ) 58 %:ia työpaikoista sijaitsevat 
Korsnäsin kirkonkylässä, 20 % ovat 
liikkuvia työpaikkoja, jotka liikku-

vat koko kunnan alueella, 13 
% Moikipäässä, 5 % Taklax-

issa ja 4 % Harrströmissa. 
Ollaksemme vähän itse-

kriittisiä olemme pie-
nessä Korsnäsissa 

keskittäneet aika 
paljon. 

Kunnallisten työpaikkojen lisäksi uudistus koskee 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoja sekä 
Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän työpaikkoja. On 
katsottava eteenpäin ja huolehdittava siitä, että meillä on 
asukkaita palveleva palvelurakenne.

Korsnäsissa olemme jo tehneet aika paljon paikallisia 
päätöksiä valmistautuessamme uudistukseen. Olemme 
saneeranneet Bukettenin ympärillä olevia rivitaloasunt-
oja, salaojitusta on parannettu ja uusi palvelutalo on jo 
valmiina palvelemaan alueen asukkaita. Olemme pai-
kallisella ”ylimääräisellä” palkantarkistuspotilla har-
monisoineet hoidon palkkajärjestelmää siten, että sen 
perusteet ovat samat kuin naapurikunnissamme. Selvit-
ämme pitkällä tähtäyksellä kestävää kunnostamissuunni-
telmaa Lärknäs kiinteistölle, taataksemme, että meillä on 
sekä palveluasumista iäkkäille asukkaillemme että työ-
paikkoja 30 vuoden jälkeen.  

En voi jatkaa ajattelematta Bukettenin palveluraken-
nusta lähettämättä lämpimän ja kiitollisen ajatuksen 
Korsnäsin Lions Clubille ja sen jäsenille, jotka ovat 
myötävaikuttaneet hienoon lasitettuun kuistiin! Ilmiömä-
isen hyvää työtä, jota kaiken aika tehdään kaikkiemme 
viihtymiseksi ja olen kuullut, että seuraava hanke tulee 
olemaan tila kylän nuorille. On ihanaa nähdä miten huo-
lenpito riittää sekä iäkkäille että nuorille!

Kaikki uudistukset ja epävarmuus, jota levittävät 
ympärilleen on haaste sinänsä, erittäin vaativa pro-
sessi, joka vaatii sekä aikaa että energiaa työntekijöiltä 
ja esimiehiltä, että voisivat analysoida ja antaa mahdol-
lisimman hyvän pohjan päätöksentekijöidemme päätök-
senteolle. 

Kunnalliset päätökset ovat luettavissa mustaa valkoi-
sella kunnankansliassa tai verkossa. Ellei ole olemassa 
päätöstä miljoonasatsauksista kaikenlaisiin fantastisiin 
hankkeisiin, sitä ei ole! Tutustukaa talousarvioon ja 
taloussuunnitelmaan niin tiedätte mitä kunta rakentaa ja 
mitä kunta ei rakenna. Jos vielä sen jälkeen olette epävar-
moja, soittakaa meille, olemme lähellä teitä ja sen vai-
keammaksi asioita ei tehdä kunnassamme. 

Christina Båssar
kunnanjohtaja

Syksyn myrskytuulet
Aloittaessani pääkirjoitukseni kirjoittamisen tähän lehteen saapuvasta sähköpostista kuuluu sig-

naali. Tulee, niin kuin ministeri Annika Saarikko oli luvannut, aikamoinen nippu lakiehdotuksia 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta kunnille, että voisimme lukea läpi ja kertoa hallitukselle 
mitä mieltä olemme heidän lakipaketistaan. Ministeri kävi maakuntakierroksella ja vieraili Vaasassa 
31.10.2017.  Vaasan vierailulla maakunnan viranhaltijoilla ja poliitikoilla oli mahdollisuus kuulla 
miten oli ajateltu perustuslakivaliokunnan lausunnon tulkinnan suhteen ja minkälaisia muutoksia 
lakipakettiin on tehty, joka sähköpostin kautta välittyi minulle.
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kirkonkylän koululla
Kirkonkylän koulun ja Taklaxin koulun työry-

hmät ovat kokoontuneet useampaan (3) otteeseen 
ja Ramboll on laatinut luonnoksia lähtien työry-
hmien toivomuksista koskien liikenneturvaratka-
isuja. 

Kunnanhallitus hyväksyi luonnokset syksyllä 2016 ja määrä-
rahat otettiin kunnan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
laadittujen kustannuslaskelmien mukaisesti. Hankkeet prio-
risoidaan siten, että Korsnäsin kirkonkylän koulun liikenteen 
parannuksia tehdään ensin.

Tekninen lautakunta sai 4.10.2017 tutustua muutettuihin lii-
kenneturvaratkaisuja koskeviin suunnitelmiin Korsnäsin kir-
konkylän koululla. 

Rakennustyöt aloitettiin 7.11.2017. Urakoitsijaksi valittiin 
Oy L.Simons Transport Ab, joka oli jättänyt alhaisimman tarjo-
uksen 68.900 euroa (alv 0%).

Kunnan kotiseuturahasto
Jörgen Bjarne Eriks (1935-2010) oli poisme-

nonsa testamentilla testamentannut suurimman 
osan jäämistöstään hallinnoitavaksi Korsnäsin 
kunnalle. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.6.2011 Korsnäsin kunnan 
kotiseuturahaston rahastosäännön Jörgen Eriksin esittä-
mistä toivomuksista lähtien. Rahaston säännöstä ilmenee 
mm miten rahaston tuottoa jaetaan tai seuraavasti:

Lärknäs åldringshem i Korsnäs  20 %
Korsnäs Hembygdsförening r.f. 15 %
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 10 %
Idrottsföreningen Fyren r.f.  15 %
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 15 %
Korsnäs Mine Center r.f.  15 %
Korsnäs bibliotek 5 %
Korsnäs scoutkår r.f./ (Korsnäs församlings scouter, 
för ungdomsarbete m.m.) 5 %
Yhteensä  100 %

Uusi pysäköintialue rakennetaan ja ulkoalueet laajennetaan Korsnäsin kirkonkylän koululla.
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Idrottsföreningen Fyren r.f.:n ja Korsnäs fotbollsföre-
ning-75 r.f.:n osuus (30 % rahastosta) voidaan, mikäli 
urheilu- ja palloiluhalli rakennetaan Korsnäsin kirkonky-
lään, käyttää osittain tai kokonaan kertapanoksena uudis-
rakennukseen. Mikäli urheilu- ja palloiluhallia ei voida 
toteuttaa, Korsnäsin kirkonkylässä varat voidaan käyttää 
yhdistysten tavanomaiseen toimintaan.

Selonteko käytetyistä avustuksista sekä yhdistysten 
toimintakertomuksia ja tilinpäätöksiä jätetään vuosittain 
Korsnäsin kunnalle avustusten jaon yhteydessä.

Vuosina 2013-2017 on jaettu yhteensä 5000 euroa/vuosi 
yhdistyksille sekä Lärknäsin vanhainkodille ja Korsnäsin 
kirjastolle Korsnäsin kunnan kotiseuturahastosta.

Korsnäsin kunnan kotiseuturahastoa hallinnoi Korsnä-
sin kunnanhallitus ja sitä alistetaan kunnan tilintarkasta-
jalle tarkastusta varten.

Rahaston pääomaa kartutetaan maksuilla Korsnäsin 
kunnan kotiseuturahastolle.

Korsnäsin            
sairaanhoitorahasto

Korsnäsin sairaanhoitorahaston, jonka perus-
pääoma koostuu Korsnäsin edellisten tuberku-
loosi- ja syöpärahastoista sekä Söderlund M E:n 
muistirahastosta, tavoitteena on tukea asukkaita 
ja toimintaa syöpä- ja muiden sairauksien tor-
jumiseksi Korsnäsin kunnassa. Myös hautaus-
avustuksia voidaan myöntää vähävaraisille.

Rahastoa hallinnoidessaan hoito- ja hoivalautakunnan 
tehtävänä on:

• toimia keskeisenä instituutiona eri kansantautien 
torjumiseksi, 

• jakaa hyväksytyn osan vuoden tuotosta,
• vastaanottaa ja hyväksyä lahjoituksia rahastolle,
• myymällä surunvalittelu- ja huomionosoitusadres-

seja sekä muulla tavalla myötävaikuttaa rahaston 
kartuttamiseen,

• vuosittain viimeistään maaliskuun aikana hyväksyä 
selonteko rahaston varoista ja käytöstä.

Vuoden 2016 aikana jaettiin avustuksia 11 henkilölle 
yhteensä 2750,00 euroa. Lisäksi Botnia Parkinsonfören-
ingen r.f. sai avustusta ja defibrillaattorin sekä hankittiin 
kaappi kokonaiskustannukseen 2040,00 euroa. Defibril-
laattori on sijoitettu Korsnäsin Saleen. Rahastokortteja 
myymällä saatiin sairaanhoitorahastoon 5.731,00 euroa 
vuonna 2016. 

Korsnäsin sairaanhoitorahastoa hallinnoi Korsnäsin 
kunnan hoito- ja hoivalautakunta ja sitä alistetaan kunnan 
tilintarkastajalle tarkastusta varten.

Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa ostamalla surun-
valittelukortteja tai tekemällä tilinpanoja Korsnäsin saira-
anhoitorahastoon.

Korsnäsin sairaanhoitorahaston surunvalittelukortteja 
myydään Korsnäs Blomster- och Begravningstjänstissä.

Selonteko              
sidonnaisuuksista

Uuden kuntalain (410/2015) mukaan joidenkin 
kuntien luottamusjäsenten ja viranhaltijoiden on 
jätettävä julkinen selonteko sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusselontekojen tarkoituksena on edistää 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kunnan päätöksenteossa 
sekä etukäteen estää, että syntyy tilanteita, jossa luotta-
mus viranhaltijaa tai luottamusjäsentä kohtaan on koetuk-
sella.

Selonteko sidonnaisuuksista ei vaikuta velvollisuuteen 
ilmoittaa esteellisyydestä kunnallisessa päätöksenteossa. 
Kuntalain mukaan esteellinen ilmoittaa esteellisyydestään. 
Sidonnaisuus ei välttämättä aiheuta estettä päätöksenteon 
osallistumiseen. Esteellisyysharkinta tehdään erikseen 
jokaisen yksittäisen tapauksen ja asian kohdalla.

Luottamusjäsenten ja viranhaltijoiden on tehtävä selkoa 
sidonnaisuuksistaan mitä tulee johtotehtäviin tai luotta-
mustehtäviin yrityksissä ja muissa liittoumissa, jotka har-
joittavat elinkeinotoimintaa.

Selonteko on myös jätettävä huomattavasta varallisuu-
desta sekä muista sidonnaisuuksista, jotka voivat olla 
merkityksellisiä luottamus- ja virantoimituksen hoitami-
sessa.

Kenen tulee ilmoittaa sidonnaisuuksista?
Luottamusjäsenet, jotka ovat velvoitettuja tekemään 

selkoa sidonnaisuuksistaan, ovat:
• kunnanhallituksen jäsenet ja sijaiset
• kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjoh-

tajat
• lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
• jäsenet, jotka hoitavat maankäyttö- ja rakennus-

laissa mainittuja tehtäviä sekä sijaiset
• kunnanhallituksen jaostojen jäsenet ja sijaiset
• jäsenet elimien jaostoissa, jotka hoitavat maan-

käyttö- ja rakennuslaissa mainittuja tehtäviä sekä 
sijaiset

• muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat

Viranhaltijat, jotka ovat velvoitettuja tekemään selkoa 
sidonnaisuuksistaan, ovat:

• kunnanjohtaja
• kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät
• esittelijät jaostoissa, jotka hoitavat maankäyttö- ja 

rakennuslaissa mainittuja tehtäviä
• muiden lautakuntien jaostojen esittelijät
Luettelo jätetyistä selonteoista löytyy kunnan kotisi-

vulta: http://www.korsnas.fi/aktuellt/foredragningslistor_
protokoll/ 
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Vuoden 2018 talousarvioehdotus nousee 
3.854.950 euroon, mikä on 254.450 euroa 
yli kehyksen. Vuoden 2016 tilinpäätös nousi 
3.997.627 euroon ja vuoden 2017 talousarvio 
nousee 3.726.100 euroon.

Talousarvioehdotukseen sisältyy mm seuraavaa:
• Työterveyshuolto omana toimintana päättyy vuoden 

2017 aikana, se hoituu jatkossa ulkoisen yhteistyö-
kumppanin toimesta. 

• Akuutti- ja kuntoutusosaston paikat ovat vuoden 
2017 talousarviossa olleet 25. Todellisuudessa 
kuormitus on lokakuusta 2016 lähtien ollut kes-
kimäärin 30. Nyt budjetoidaan sen mukaan, että 
paikat vuoden 2018 aikana tulevat olemaan keski-
määrin 33. Tämä tarkoittaa, että henkilöstöresurssit 
lisääntyvät vuoden 2018 aikana 2 henkilöllä, että 
pystytään hoitamaan suurempaa paikkalukumäärää.

• Keittiön työkuormitus on lisääntynyt lisääntyvien 
potilasmäärien johdosta akuutti- ja kuntoutusosas-
tolla, Grangårdenilla sekä Westerhemmet B:ssä. 
Lisäksi henkilökunnan käyttö on lisääntynyt.

• Lounashinnat tarkistetaan vuodelle 2018.
• Lääkärivastaanoton määrärahat sairassijaisia varten 

on nostettu.
• Uusi maksu otetaan käyttöön avohoidossa IV-kä-

sittelyjä ja haavanhoitoja varten, tämä lähinnä kus-
tannusten peittämiseksi. Maksu on 11,50 euroa per 
päivä ja 11,50 euroa per käynti, korkeintaan kolme 
kertaa vuodessa haavanhoitopotilaille, paitsi sarja-
käynneistä 11,50 euroa per päivä.

• Budjetoitu 5 lääkäriä vuodelle 2018.
• Vaasan sairaanhoitopiiri perustaa alueellisen apu-

välinekeskuksen 1.1.2018 lähtien, talousarvio-
ehdotuksessa summat on otettu aikaisempaan 
budjetointiin, koska tarkempia tietoja ei vielä ole.

• Budjetoitu 5 hammaslääkäriä vuodelle 2018.
• Yhteinen hammashoidon päivystys (virka-ajan 

ulkopuolella) Seinäjoen kanssa jatkuu vuonna 2018
Vuoden 2018 investointiehdotukset noudattavat aikai-

sempaa suunnitelmaa.

Toimintatavoitteet vuodelle 2018
Jatkuva panostaminen fyysiseen aktivointiin edistääk-

seen akuutti- ja kuntoutusosaston asiakkaiden terveyttä 
sekä vahvistaa akuuttihoidon osaston profiilia.

Kehittää potilaiden kuntoutusprosessia yhdessä sosiaa-
liosaston kanssa.

Vahvistaa ja kehittää yhteistyötä terveys- ja sairaanhoi-
don yksiköiden kanssa käytännön potilastyössä ja ennal-
taehkäisevässä terveydenhuollossa.

Kehittää yhtenäistä järjestelmää seniorineuvolalle Maa-
lahden-Korsnäsin terveyskeskuksessa.

Tehostaa ennalta ehkäisevää suun terveydenhuoltoa 
vähentääkseen hoitojonoja pitkällä tähtäyksellä.

Kunnan lausunto
Hoito- ja hoivalautakunta tutustui Maalahden-Korsnäsin 

terveydenhuolto-osaston vuoden 2018 talousarvioehdo-
tukseen ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaehdotuk-
seen kokouksessaan 9.10.2017.

Avohoidon käynnit jaetaan seuraavasti: 28 % Korsnäs 
ja 72 % Maalahti. Hammashoidon käynnit jaetaan seuraa-
vasti: Korsnäs 30 % ja Maalahti 70 %. Vuodeosaston hoi-
tovuorokaudet jaetaan seuraavasti: 21 % Korsnäs ja 79 % 
Maalahti vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa. Vuoden 
2018 talousarvioehdotuksessa on Korsnäsin osalta bud-
jetoitu 1986 hoitovuorokautta (21 %), mikä aiheuttaa 
456.995 euron kustannuksen. Laskutus tapahtuu todelli-
sen paikkakäytön perusteella. 

Korsnäsin kunnan puolelta toivomus on, että joustavasti 
voidaan käyttää intervallihoitoa vuodeosastolla tarpeen 
mukaan. Tämä siksi, että voidaan välttää kalliita klinikka-
valmiita hoitovuorokausikustannuksia sekä hoitoa muilla 
vuodeosastoilla.

Kunnanhallitus hyväksyi 16.10.2017 hoito- ja hoivalau-
takunnan lausuntoehdotuksen.

Kunnanhallitus ehdottaa, että Maalahden-Korsnäsin 
yhteistyölautakunnassa keskustellaan siitä miten poistot 
huomioidaan, koska kuntien käyttöosuus eroaa kiinteis-
tön omistusosuudesta.

Maalahden-Korsnäsin yhteisen hoito- ja hoivalau-
takunnan terveydenhuolto-osasto 
- talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020
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Länsirannikon valvontalautakunnan vuoden 
2018 talousarvioehdotus rakentuu pääasiallisesti 
nykyiseen toimintaan ja laadittuihin tavoitteisiin.

Tehtäväalue ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkin-
tähuolto

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon 
sopijakuntien yhteistyötä tekevät Kaskinen, Mustasaari, 
Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Närpiö ja Vöyri.

Tehtäväalueeseen ympäristöterveydenhuolto ja eläin-
lääkintähuolto kuuluvat hallinto, ympäristöterveyden-
huolto, eläinlääkintähuolto, eläinlääkintäpäivystys: 
pohjoinen päivystysrengas ja eläinlääkintäpäivystys: ete-
läinen päivystysrengas.

SÖFUK:in talousarvio 
ja taloussuunnitelma 
vuosille 2018-2020

Svenska Österbottens förbund och kultur:in 
(SÖFUK) kuntayhtymän hallitus on 6.9.2017 
tehnyt ehdotuksen talousarvioksi ja vuosien 2018-
2020 taloussuunnitelmaksi. Lopullinen talousar-
vioehdotus esitetään kuntayhtymäedustajistolle 
päätettäväksi 22. marraskuuta 2017.

KulturÖsterbottenin, Wasa Teaterin ja kuntayhtymän 
yleisen edunvalvonnan kunnallisia maksuosuuksia ei tar-
kisteta vuoden 2018 talousarviossa jäsenkuntien taloudel-
lista tilaa huomioon ottaen vaan pidetään samalla tasolla 
kuin vuosina 2014-2017.

Kunnanhallitus totesi 16.10.2017, että:
• talousarvioehdotus on laadittu kunnan talousar-

vio-ohjeiden mukaisesti, koska talousarvio lähtee 
nykyisistä jäsenkuntien maksuosuuksista muuttu-
mattomana vuoden 2017 talousarviosta

• kunnallisia osuuksia kannetaan Kultur 
Österbottenia, Wasa teateria ja yleistä edunvalvon-
taa varten 

• investointiohjelma on laaja ja Wasa Teaterin tulevat 
investoinnit edellyttävät ulkopuolisten rahoittajien 
etsimistä.

Aluelipun hinta 
vuonna 2018

Lipputuotteiden palvelusopimuksen mukaan 
kunnat voivat päättää oman kunnan aluelipun 
hinnasta ja ilmoittaa siitä ELY- keskukselle ja 
Matkahuolto Oy:lle ennen lokakuun viimeistä 
päivää vuosittain. 

KELAn  koulunatkatuki
KELA:n summaraja, jonka jälkeen kustannukset kor-

vataan koulumatkatuen muodossa, nousee 55,00 euroon/
kuukausi, että KELA korvaa osan, joka ylittää oppilaan 
osuuden. Tuki on tarkoitettu lukio- tai ammatillisille 
opinnoille.

Oppilas voi anoa koulumatkatukea jos:
• koulumatkojen kustannukset ylittävät 54 euroa/

kuukausi,
• asunnon ja oppilaitoksen välinen etäisyys on vähin-

tään 10 kilometriä yhteen suuntaan ,
• pysyvä asuinpaikka on Suomessa,
• oppilas ei käytä maksutonta oppilasasuntoa.

Kustannukset kunnalle
Korsnäsin kunnan kustannusosuus aluelipuista nousivat 

1464,59 euroon ml. arvonlisävero ajalta 1.1.-30.6.2017. 
Ensimmäisen puolen vuoden aikana oli myyty 8 aluelip-
pua 2017.

Korsnäsin kunnanhallitus vahvisti 16.0.2017 aluelipun 
hinnaksi 78 € myös vuodelle 2018.

Länsirannikon valvontalautakunnan talous, talous- 
arvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Vuoden 2018 alustavan talousarvioehdotuksen netto-
kustannus on 1.037.935 euroa.

Tehtäväalue ympäristönhuolto
Mustasaaren ja Korsnäsin kunnat sekä Kaskisten, Kris-

tiinankaupungin ja Närpiön kaupungit tekevät yhteis-
työtä ympäristöterveydenhuollossa ja tehtäväalueeseen 
ympäristönhuolto kuuluvat hallinto ja ympäristönhuolto. 
Korsnäsin kuntaa on liitetty ympäristöhuollon yhteistyö-
alueeseen 1.6.2017.

Vuoden 2018 alustavan talousarvioehdotuksen netto-
kustannus on 319.170 euroa.

Korsnäsin kunnanhallitus totesi 16.10.2017, että talous-
arvioehdotus on laadittujen talousarviokehysten mukai-
nen.

KORSNÄSINUutiset
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JOULUNAVAUS
Tervetuloa Joulunavaukseen 

perjantaina 1.12.2017 klo 18.00 
Korsnäsin kunnantalon sisäpihalle

•	 Kunnan yhdistykset järjestävät ohjelmaa koko 
perheelle

•	 Joulupukki tulee kylään

•	 Kahvia, mehua ja joulutorttuja tarjotaan Matbi-
ten-ravintolassa klo 18.30 alkaen

•	 Kirjasto auki klo 12-19

•	 ym

Korsnäsin
kunta




