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Biskopsbesök i Korsnäs

Biskop Björn Vikström besökte Korsnäs församling.
Den nyrenoverade kyrkan återinvigdes.
Den nye kyrkoherden Janne Heikkilä installerades.
Läs mer på sidan 8
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Förlorarna i regeringens
ekonomiska matematik?
I Hufvudstadsbladet (4.9.2018) hade man en artikel med följande rubrik; ”Rapport: Kvinnor förlorar mest på regeringens politik - den ekonomiska jämställdheten har försämrats”. Konkurrenskraftsavtalet påverkade kvinnors personliga disponibla inkomster mer än männens, eftersom kvinnor i
högre grad arbetar inom den offentliga sektorn där semesterpengarna som följd av avtalet skars ned.
2017 minskade i sin tur både garantipensionen och arbetsmarknadsstödet och också barnbidraget
skars ned, vilket gjorde att kvinnor i högre grad fick se minskade disponibla inkomster det året.
Jag har väl själv varit rätt så förvånad att det inte har varit
desto större protester mot konkurrensavtalet redan då det skulle
införas, men tydligen är vi rätt stillsamma i vår läggning här i
landet. Inför avtalet så piskades det också upp en domedagsstämning och statsminister Sipilä själv hade ett tal till folket
via tv där han vädjade om att vi alla skulle hjälpa till med landets ekonomi. Slutresultatet ser vi i forskarrapporten, det var i
de flesta fall enbart kvinnor som betalade för den solidariska
insatsen!
De ekonomiska rapporterna och mellanboksluten har också
börjat droppa in från kommunerna. Stämningen är mycket
bekymmersam i många kommuner i Österbotten. Orsaken
står att finna i den senaste skatteprognosen som kommit in
till kommunerna, där det står klart att man inte kunnat uppskatta korrekt den negativa effekten på skatteinkomsterna som
konkurrenskraftsavtalet har. Nu när beskattningen för år 2017
börjar bli klar och alla deklarationer granskade så visar det sig
att inkomsterna har minskat rätt mycket vilket också leder till
att avdragen i beskattningen ökat. Lägg sedan till att skattekorten skickats ut på basen av gamla inkomstuppgifter och att vi
kommer att ha rekordstora skatteåterbäringar så
leder det till att många kommuner får betala
tillbaka skatter i november 2018 till skattestyrelsen, istället för att få inkomster
till verksamheten.
Jag själv sitter och filosoferar över
om det är symptomatiskt för tidsandan vi lever i, eller ska vi uttrycka
det mer politiskt så blir det för den
regeringsperiod som vi lever i.
Positiva effekter blåses upp och förstoras medan eventuella negativa effekter tonas ner eller
göms bort. Vill man diskutera negativa effekter
av någonting får man
en stämpel som
visionslös bakåtsträva
och
lämnas utanför debatten
och diskussionen.
Man väljer
noggrant
vem som
får komma
till tals i de

olika bubblorna och enbart likatänkande samlas till olika tillställningar. Men föga anade jag att man lagt skygglappar på
statsapparaten i så stor grad som man verkar ha gjort då det
gäller kommunernas skatter och även statsandelar. Det förtroende som man har inför tjänstemannakåren inom statsförvaltningen har fått sig en törn igen.
För medan de ekonomiansvariga ute i kommunerna oroar
sig för hur vi ska få finanserna att gå ihop under detta år så
har statsmakten nya innovativa överraskningar på gång för
kommunerna redan till nästa år! Som bakgrund kan sägas att
redan förra regeringen iförde nedskärningar i kommunernas
statsandelar. Dessa nedskärningar kommer med olika namn
för de olika åren men summerar man ihop alla nedskärningar
som gjorts så blir summan mot 2 miljarder euro 2018. Naturligtvis försöker kommuner och samkommuner i sin tur anpassa
verksamheten till den krympande finansieringen och nu har vi
tydligen lyckats riktigt bra framförallt inom social- och hälsovården. Belöningen kommer som ett brev på posten. Eftersom
statsandelssystemet för social- och hälsovården baserar sig på
verkliga kalkylerade kostnader så kommer statsandelarna för
social- och hälsovården att krympa rejält inför 2019, tack vare
kommunernas och samkommunernas effektivitet. Varför känns
det som om vi bara springer förbi oss själva hela tiden?
För Korsnäs kommuns del så visar inte mellanbokslutet på
så stora orosmoment. Vi hade inte budgeterat skatterna fullt
ut utan tänkte nog att det kunde bli en större korrigeringsrat i
november 2018, samtidigt som budgetdisciplinen på de olika
sektorerna är fortsättningsvis god och kostnaderna mindre än
beräknat på social- och hälsovården. Så 2018 kommer antagligen att sluta helt i enlighet med budgeten. Oron är desto större
för budgetarbetet 2019 och hur vi ska få finanserna för det året
att gå ihop. Jag misstänker också att eventuella kompensationer
till kommunerna som det pratas om på riksnivå, kommer att
slå ut till landsbygdskommunernas nackdel. Enda hoppet står
till det faktum att det ju nog är valår också, valår brukar innebära att vi kommunrepresentanter ibland släpps in i Helsingforsbubblan. Jag hoppas att vi då kan ta upp diskussionen om
hur man tänker att kommunerna ska kunna ge den allt ökande
servicen åt sina invånare när statsmakten bara drar bort finansieringen?
För Korsnäs kommuns del så ser vi ändå med tillförsikt fram
emot vårt första temaår 2019 som ”Företagsamhetens år”.
Intresset var också stort när vi hade öppet hus i fd KKC 6.9 och
jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att se många
nya möjligheter till god samverkan lokalt med förtagarna under
vårt företagsamhetsår.
En god höst tillönskas er alla,
Christina Båssar, kommundirektör
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Kommunstyrelsen avgav 17.9.2018 följande utlåtande om utkastet till förordning om stomnätverk:

att både landsvägar av klass I och klass II i stomnätet bör ha
trygga omkörningsfiler med jämna mellanrum. Dessutom bör
korsningar med hastighetsbegränsning 60 i regel åtgärdas.
Detta är en förutsättning för att kunna uppnå målet på att hastighetsbegränsningen huvudsakligen ska vara minst 80 km/h.
Samtidigt påpekar Korsnäs att målet inte borde vara att hastighetsbegränsning i huvudsak är 80 km/h utan att snitthastigheten
är minst 80 km/h längs hela stomnätet.
Korsnäs kommun anser ytterligare att stomnätet bör dras
längs hela Europaväg 3,utan den föreslagna extra svängen via
Seinäjoki. Förslaget i sig visar problematiken med helhetsförslaget. Förslaget innebär en 20 km längre vägsträcka från Helsingfors till Vasaregionen.
Gällande § 4 framför Korsnäs kommun att hastighetsmålsättningen för stomnätet för järnvägar är låg, 120 km/h, med tanke
på att en stor del av de föreslagna sträckorna redan i dag har
betydligt högre topphastigheter. Målsättningen bör ställas till
160 km/h vid persontrafik på stomnätet för järnvägar för att
komma upp till en kvalitativt sett ny nivå, som skulle förkorta
avstånden tidsmässigt inom landet på ett betydande sätt.
Det finns en uppenbar risk med stomnätsförslaget, att resursfördelningen i landet i allt för hög grad koncentreras enligt
statiska kriterier till ett begränsat antal sträckor, utan att se på
den verkliga utvecklingen i samhället som helhet. Västkusten
blir enligt detta ett stort område med mindre statliga insatser,
trots sitt betydande bidrag till Finlands nationalekonomi och
sin stora andel av Finlands befolkningsmängd. Näringslivet i
Korsnäs kommun är exportinriktat, vilket ställer krav på förbindelser och transporter. Kommunens största privata företag
finns inom kosmetika och bygger på webbaserad handel som
förutsätter smidiga transporter. Mycket av produktionen ska
transporteras via Strandvägen och ut till andra väganknytningar
och i dagens samhälle är snabbhet och smidighet en konkurrensfördel. Korsnäs kommun framhåller att det Österbottniska
näringslivet bör behandlas jämlikt med andra områden och
transportvägarna klassas upp till den nationella standarden som
finns i övriga delar av landet.
Europaväg/riksväg 8 är särskilt betydelsefull p.g.a. att området inte har järnvägsförbindelse längs kusten.

Korsnäs kommun framför att utkastet till stomnät inte kan
godkännas i föreliggande form utan kräver kompletteringar
utgående från en mera djupgående helhetssyn. Det största
problemet i utkastet till förordning härrör sig till Europaväg
8. Korsnäs kommun framhåller att Europaväg 8 bör tas med
i stomnätet i hela dess sträckning mellan Åbo och Uleåborg. I
föreliggande förslag finns inte en tillräcklig helhetssyn för tillväxt- och exportområdet i västra Finland. Denna bör stärkas.
Forskare och konsult Timo Aro konstaterar mycket riktigt
att kustområdet är en viktig motor för hela Finland. Inom 30
kilometer från kusten finns 53 % av alla arbetsplatser i Finland,
60 % av företagens förädlingsvärde, 70 % av företagens investeringar i forskning och utveckling, 75 % av företagens export
och 43 % av Finlands befolkning. Detta trots att ytan endast
utgörs av 13 % av Finlands yta. Mängdmässigt har befolkningen dessutom ökat med 500 000 sedan år 1990. I denna
Timo Aros statistik ingår huvudstadsregionen, men Västkustens (Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten,
Satakunda och Egentliga Finland) export uppgick år 2017 till
ungefär 17 miljarder, vilket utgör ungefär 28 % av Finlands
varuexport.
I motiveringarna till stomnätet sägs att det är just näringslivets konkurrenskraft och utvecklande av service som ska beaktas när stomnätet slås fast. Hamnarna, en stor del av flygfälten
och största delen av exportföretagen finns längs kusten. Det är
företag som vill fortsätta verka och satsa i just den region där de
finns just nu. Därför är det också självklart att hela Europaväg
8 bör vara en del av stomnätet, vilket endast skulle utöka stomnätet med cirka 400 km landsväg. Detta har en stor betydelse
för hela export-Finland, för Finlands skatteintäkter och för Finlands konkurrenskraft på lång sikt.
Västkusten har potential att vara Finlands viktigaste tillväxtregion. I själva verket bör den långsiktiga målsättningen
för Europaväg 8 vara att hela sträckan blir motorväg eller en
högklassig väg med ett betydande antal omkörningsfiler. Detta
innebär att hela Europaväg 8 bör vara av klass I i stomnätet.
Gällande § 3 i utkastet till förordning vill Korsnäs framföra
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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: Furima / Arja Grönvik
Upplaga: 1300 exemplar

Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2018 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg

Utkommer 8 gånger 2018 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

Nr 7-2018 utkommer 16.11.2018, manusstopp 2.11.2018
Nr 8-2018 utkommer 14.12.2018, manusstopp 30.11.2018
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1/1-sida
115
(h*b) 269 mm x 182 mm

145

½-sida
80
(h*b) 133 mm x 182 mm
269 mm x 88,5 mm

105

¼ sida
60
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

50

40

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.
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Ungdoms- och fritidsverksamheten i Korsnäs
Korsnäs kommun har under
ett antal år köpt tjänster av Ab
Sidwill Oy för ungdoms- och fritidsledaruppgifter i kommunen.
Hösten 2017 gjordes ett nytt

avtal upp, vilket bygger på att
minimera antalet administrativa timmar och istället utöka
antalet timmar på fältet.

De nya helheterna i avtalet är följande:

Ungdomsrådet 2017-19
Amalia Kulp, Nina Kronholm,
Lena Kronholm och Sanida
Bosnjakovic har begärt befrielse
från sina uppdrag i ungdomsrådet. Kommunstyrelsen beviljade
14.5.2018 dem befrielse från
sina uppdrag i ungdomsrådet.

Kommunstyrelsen utsåg 20.8.2018
Amanda Åkersten, Erica Sandholm
och Elvira Söderlund till nya ordinarie ledamöter för resterande del av
mandatperioden 2017 - 2019. Till ny
ersättare utsågs Josefin Mattlar.

Ungdomsrådets nya sammansättning för resterande
mandatperioden 2017 – 2019 är följande:
Ordinarie 		
Ersättare
Amanda Åkersten
Tobias Bergman
Elvira Söderlund
Josefin Mattlar
Simon Häggdahl
Richard Häggdahl
Angelica Höglund
Robin Höglund
Erica Sandholm
Matilda Mann

1) Hanteringen av ungdomsfullmäktige och där till hörande uppgifter
2) Ansvar för konkreta aktiviteter/fältarbete i hela kommunen, den
anställde fungerar som dragare av fritidsaktiviteter med mera
3) Ansvar för arrangerande av
öppet hus -verksamhet i kommunen.
Den anställde koordinerar föräldrar,
olika samarbetspartners, representanter från tredje sektorn med mera för
att få till stånd en kontinuerlig öppet
hus-verksamhet åtminstone under
vinterhalvåret.
I avtalet ingår en veckoarbetstid
om 15 timmar. Kommunen erlägger
2.000 euro per månad inklusive
moms 24 %.
Kommunstyrelsen
beslutade
20.8.2018 att utnyttja optionen och
förlänga avtalet för perioden 1.1.2019
– 31.12.2019.

Centralidrottsplanen färdigställs
Färdigställandet av Centralidrottsplanen är på slutrakan. Arbetet har
pågått hela sommaren och hösten på
Centralidrottsplatsen.
Här intill syns bilder från intressanta arbeten som förts i bra väder.
Centralidrottsplatsen blir en fin tidsenlig helhet intill Korsnäs skola.
Text och foto: Roger Bergström
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Ledamöterna Roger Bergström och Mirza Hodzic lämnade vid fullmäktigemötet
30.05.2018 in en motion om att
skapa ett skolcentrum i Korsnäs.

Motionen hänvisar till att en centralisering av skolorna skulle förverkliga ett driftinbesparingskrav och
även bemöta ett ojämnt elevunderlag
i kommunen samt att grundskolefastigheterna står inför åtgärder. En
framtida förändring i Korsnäs kommuns grundskolestruktur är enligt
motionsställarna att vänta.
Korsnäs kommun har idag tre
grundskolor där alla har ett elevantal
som överstiger 20 elever. De mindre
skolorna i Molpe och Taklax har
dessutom ökat sitt elevantal till denna
höst. Korsnäs kommuns grundskolsbyggnader är idag i gott skick,
naturligtvis kräver alla byggnader
sitt årliga underhåll men inga desto
större orosmoment finns gällande
byggnaderna. Molpe skola är den
äldsta skolfastigheten och köks och
gymnastikutrymmena där är inte till
fullo i enlighet vad man kunde önska
av en modern skolfastighet, men å
andra sidan har även den skolfastigheten sin charm.
I kommunens nyligen godkända
kommunstrategi framkommer inte
behovet av en akut skolcentralisering. En centralisering av skolorna
till en skola kräver en betydande tillbyggnad och elevantalet i en dylik
centralskola skulle bli dubbelt större

än i vår nuvarande största skola.
Kostnaden för Korsnäs grundläggande utbildning var i bokslutet
2017, 1.117 euro per invånare. Vilket
skall jämföras med Österbottens
medeltal 985 euro per invånare och
Fasta Finlands 876 euro per invånare.
Skillnaden mellan Korsnäs utgifter
och medeltalet för Österbotten utgör
ca 280.000 euro på årsnivå, men
Korsnäs skolorna har också en kvalitativt sett hög nivå på antalet timresurser och andra resurser som tex
skolköken. Det är med andra ord inte
enbart skolornas antal som kostar.
I den grundläggande utbildningen
ingår årskurserna 1-9.
Kommunstyrelsen
konstaterade
20.8.2018 att Korsnäs kommun har
ett välfungerande skolnät med dagens
struktur och det anses vara en konkurrensfördel i kommunens marknadsföring med små skolor. Med dagens
elevantal är inte en centraliserad
skola i kommunen realistiskt. Kommunens grundskolefastigheter kräver
inga direkta brådskande åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslog för
fullmäktige att motionen anses vara
färdig behandlad med detta.
Fullmäktige instämde med kommunstyrelsens förslag och konstaterade att motionen var färdig
behandlad med detta vid sammanträdet 27.8.2018. Motionsställaren
Roger Bergström nöjde sig inte med
svaret och meddelade avvikande
åsikt till protokollet.

Världsarvsdelegationen
för Kvarkens skärgård
För att stödja det regionala
världsarvsarbetet i Kvarkens
skärgård sammankallar Forststyrelsen ett samarbetsforum
för olika intressegrupper. Det
senaste året har organiseringen
av det regionala världsarvet
förnyats och nya verksamhetsramar för världsarvsdelegatio-

nen för Kvarkens skärgård har
tagits fram.
Världsarvsdelegationen får 2018 en
sammansättning och nya mötesrutiner. Forststyrelsen har bett Korsnäs
kommun att utse en ordinarie medlem
och en ersättare till världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård. Medlemskapet i delegationen gäller för
mandatperioden 5.9.2018–30.5.2021.
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Teese Botnia
Korsnäs kommun tecknade
2017 aktier i det regionala
servicebolaget för skötsel av
landskapets ekonomi- och personalförvaltning. Bolaget har
fått namnet Mico Botnia Ab.
Från början var tanken att den
verksamhet som upphandlingsringen
har bedrivit skulle övergå till Mico
Botnia Ab och att kommunen kunde
delta i upphandlingsringens verksamhet även i fortsättningen genom ägandet i bolaget.
Nu har ett bolag för fastighetsservice, anskaffningar, transportservice,
matservice och städservice bildats
av Vasa stad (71 %) och Vasa sjukvårdsdistrikt (29 %). Bolaget heter
TeeSe Botnia. Nu har det konstaterats
att upphandlingsuppgifterna passar
bättre inom ramen för detta bolags
verksamhet och upphandlingsringens medlemskommuner erbjuds
att teckna aktier även i detta bolag
genom en riktad aktieemission. Kommunerna erbjuds teckna 10 stycken
av de nyemitterade aktierna för ett
teckningspris på 100 euro per aktie.
Korsnäs kommun använder upphandlingsringens
upphandlingar
bland annat till livsmedelsinköp
samt inköp av läroböcker, kontors-,
skol- och daghemsmöbler, olika
vårdförnödenheter. Inköpen via den
gemensamma upphandlingsringen år
2017 uppgick till ca 182.000 euro för
Korsnäs kommuns del.
Kommunstyrelsen
beslutade
20.8.2018 teckna 10 aktier i TeeSe
Botnia Ab till ett värde om 1.000
euro samt anhåller av fullmäktige om
en budgetändring till investeringsbudgetens inköp av aktier på motsvarande summa. Fullmäktige godkände
budgetändringen vid sammanträdet
27.8.2018.

Kommunstyrelsen valde 20.8.2018
Katarina Holmkvist till ordinarie
medlem och som ersättare Anna-Lena
Kronqvist till Världsarvsdelegationen för mandatperioden 5.9.2018 –
30.5.2021.

Kommunal information

Motion om att centralisera
skolorna i Korsnäs förföll
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Gruppverksamhet för personer i
arbetsför ålder
Socialväsendet har utrett om
någon form av daglig verksamhet kan ordnas i kommunens regi efter att Psykosociala
föreningen Träffpunkten r.f.
upphörde med sin Spironverksamhet i Korsnäs.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 16.8.2018 att gruppverksamhet
för personer i arbetsför ålder startas under hösten 2018. Programmet
skräddarsys enligt deltagarnas individuella behov och önskemål. Därtill
kan samarbetspartners och föreläsare
bjudas in under verksamhetens gång.
Budgetmedel kan användas av tidigare budgeterade medel för eventuella materialkostnader samt kaffe/te
och tilltugg.
Ledare för verksamheten är vik.
socialhandledare. Arbetstid omfördelas från flyktingverksamheten p.g.a.
att antalet flyktingfamiljer minskat.

Kom med i en grupp för arbetslösa 18-64 år!
Vi träffas tisdagar i kommungården (ingång från Strandvägen) kl. 13-15 med start den
02.10.2018. Vi dricker kaffe och
diskuterar aktuella ämnen.
Program
2.10 Introduktion
9.10 Motion och avslappning
16.10 Hushållsekonomi		
23.10 Servicehandledning			
30.10 CV och arbetsintervjutips
6.11 Matens betydelse för måendet
Deltagandet är gratis. Välkommen med i vår gemenskap!
Anmälan och vid frågor kontakta Maria Stenbacka tel. 0503297564 eller på e-post maria.stenbacka@korsnas.fi

Stödgrupp för barn med separerade föräldrar i Korsnäs kommun
Genom att leka, rita och läsa sagor får barnet
behandla känslor och frågor som de vardagliga
förändringarna möjligtvis väckt hos det.
Stödgruppen består av 3-7 barn i ungefär
samma ålder/utvecklingsnivå. Materialet vi
utgår ifrån under träffarna passar bäst för barn
i åldern 5-10 år men både yngre och äldre kan
också ha nytta av att delta. Gruppen träffas 5
gånger under 90 minuter tillsammans med två
ledare. Mellanmål ingår som en del i träffen.
Deltagandet är gratis.
Enligt plan startar en stödgrupp i oktober 2018,
förslagsvis i slutet på daghems-/skoldagen.
Intresserade familjer kan ta kontakt till någon
av nedanstående ledare för mera information.
Maria Stenbacka, ring eller skicka sms till 050329 7564 maria.stenbacka@korsnas.fi
Mia Böling, ring eller skicka sms till 050-361
6885
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Navigatorn
Österbotten

Korsnäs
kommuns
hembygdsfond

Navigatorn är en lågtröskelEnheten för demografi och service för unga under 30 år.
Kommunstyrelsen beslutade
landsbygdsforskning vid Åbo Via Navigatorn Österbotten får 20.8.2018 att av 2017 års avkastAkademi har till Korsnäs ungdomar under 30 år informa- ning i hembygdsfonden dela ut
kommun riktat en anhållan om tion, stöd och vägledning kring 5 000 euro till de i testamentet
ekonomiskt bidrag för lands- arbete, studier och andra frågor. nämnda föreningarna, Korsnäs
Österbottens TE-byrå har nu tilldebygdsprofessuren vid Åbo Akalats anslag för att anställa två Navi- bibliotek och Lärknäs åldringsdemi i Vasa.
gatorkoordinatorer i landskapet för hem.
en period på fyra år. Verksamheten
byggs och utvecklas under ledning av
TE-byrån. Kommunerna har uppmanats utse representanter till en styrgrupp för Navigatorn.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 16.8.2018 att delta i Navigatorn
verksamheten. Till medlem i styrgruppen utsågs socialchef Carina
Westberg och till ersättare vik. socialarbetare Melinda Svanström.

Lärknäs åldringshem erhåller
1.000 euro, Korsnäs hembygdsförening 750 euro, Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 500 euro,
Idrottsföreningen Fyren r.f. 750 euro,
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 750
euro, Korsnäs Mine Center r.f. 750
euro, Korsnäs bibliotek 250 euro och
Korsnäs scoutkår r.f./ (Korsnäs församlings scouter, för ungdomsarbete
m.m.) 250 euro.
Utbetalning av beviljat bidrag sker
då verksamhetsberättelse och bokslut
inlämnats.

Skördemarknad och
hantverksdag
I år ordnades för första
gången skördemarknaden inte i
samband med Korsnäs lantdag,
utan tidpunkten senarelades.

Lördagen de 8 september ordnades
således en särskild skördemarknad
vid Korsnäsgården och en hantverksdag på museitunet. Marknaden
var välbesökt, men hantverksdagen
lockade inte lika mycket folk som
tidigare. På kvällen ordnades även
jubileumsdans på Korsnäsgården
med Jonzons.
Text och foto: Kenth Nedergård

Skördemarknaden
lockade folk och nya
bland de nya försäljarna fanns Patrik
Nyman från Harrström,
som sålde rökt sik och
abborfiléer.
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Bror-Gustav Bärdén från Kaskö
har lärt sig hantverket med att
prägla knappar för Korsnäströjan. Martin Dahlberg, som tidigare producerat knapparna, har
med ålderns rätt avslutat sitt
värv. Bror-Gustav har tagit vid
och utvecklat produktionen.

Skördemarknad

Tidigare har en professur i landsbygdsforskning funnits i två 5-årsperioder med början 2006 och som
avslutades i juli 2016. Under bägge
tidigare perioder har professuren
varit externt finansierad.
För en ny femårsperiod har medel
sökts och beviljats från Österbottens Förbund, Vasa stad, Svenska
Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f, G Svanljungs stiftelse,
Svensk-Österbottniska
Samfundet
samt Aktiastiftelsen. Med dessa
finansiärer är professuren finansierad
till ca. 95 %. Den resterande summan
på ca. 10.000 euro för hela femårsperioden söks nu från de österbottniska
kommunerna.
Nytillsättningen av professuren
öppnar möjligheten att uppdatera
dess profil till att närma sig frågor
som gäller samhällets och människans välfärd i den snabba samhällsoch miljöförändringarna som vi nu
bevittnar. Professuren studerar särskilt de ömsesidiga beroendet mellan
det urbana och det rurala, vilkets
betydelse förväntas intensifieras i
framtiden.
Kommunstyrelsen
beviljade
20.8.2018 ett bidrag om 500 euro
totalt under en femårsperiod för professuren i regionalvetenskap.

Kommunal information						

Bidrag för
landsbygdsprofessur

Församlingsaktuellt

KORSNÄS
Nytt

En festlig dag i Korsnäs församling
Söndagen den 2 september var
en festens dag i Korsnäs församling. Församlingen firade
från morgon till kväll med
invigningar och installation av
nye kyrkoherden. Biskop Björn
Vikström hedrade Korsnäs med
sin närvaro under söndagen.
Först på söndagsmorgonen stod
invigning av minnes/urnelunden på
Korsnäs begravningsplats på programmet. I den södra ändan av kyrkogården har ett område och en stenstod
skapats med utrymme att fästa minnesplaketter för avlidna, som blivit
kremerade. På Molpe begravningsplats invigdes en motsvarande
minnes/urnelund på söndagskvällen.

Återinvigning och kyrkoherdeinstallation
Däremellan hann församlingen
med dagens höjdpunkt – ibruktagning
av den nyrenoverade kyrkan tillsammans med installation av församlingens nye kyrkoherde Janne Heikkilä.
– En festens och glädjens dag, kallade biskop Björn Vikström söndagen
i sin hälsning till Korsnäs församling
under festgudstjänsten.
Dagens tema var tacksamhet och
biskopen ville gärna ge den nye
kyrkoherden fyra viktiga ord på
vägen: tack, hjälp, förlåt och varför.
Biskopen uppmanade kyrkoherden
att inte vara rädd för att be försam-

Anita Ismark, Sture Södergran, Kristo Hûdsi från Haapsalu, kyrkoherde Tom Ingvesgård, kyrkoherde Janne Heikkilä, biskop Björn
Vikström, fd kyrkoherde Guy Kronqvist och diakonissan Hanna
Östman medverkade i söndagens festgudstjänst.

lingsmedlemmarna om hjälp och
tillsammans utveckla församlingen
vidare.
Den nyrenoverade kyrkan välsignades också av biskopen. Till sin
hjälp hade han Tom Ingvesgård,

Minnes/urnelunden på Korsnäs begravningsplats.

Sture Södergran och Anita Ismark,
som genom korta bibeltexter lyfte
fram kyrkans viktiga fundament: församlingen, dopfunten, predikstolen,
altaret, musiken och kyrkklockorna.
Text och foto: Kenth Nedergård

Minnes/urnelunden vid Molpe begravningsplats.
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Sydmedi är en privat läkarstation, som öppnat en mottagning
i Korsnäs, i fd KKC:s utrymmen
på Silverbergsvägen i kyrkbyn.
Sydmedi erbjuder hälso- och
sjukvård till privatpersoner,
företag och organisationer.

Sedan början av september är mottagningen i Korsnäs öppen tre dagar i
veckan (tisdagar, torsdagar och fredagar). Varannan torsdag kan man boka
in tid till läkare.
Företagshälsovårdare Emma Westerlund och kanslist Britt-Marie
Sandström är de som jobbar regelbundet i Korsnäs tre dagar i veckan.
- Vi kan tyvärr inte ta emot akuta
besök, men annars är det bara att
ringa och boka tid, så ordnar vi en
tid som snabbt som möjligt, hälsar
Emma och Britt-Marie.
Britt-Marie Sandström har jobbat
inom Sydmedi sedan december
2017. Emma Westerlund anställdes i
augusti i år.

Tjänster för privatpersoner
och samfund
För privatpersoner erbjuder företaget i första hand hälsokontroller och
intyg av olika slag för exempelvis
körkort och sjukförsäkringsärenden.
För samfund är servicen mer
omfattande efter att de uppgjort företagshälsoavtal. Arbetstagaren kan
uppsöka hälsovårdaren eller läkaren
i Korsnäs under de dagar mottagningen är öppen i Korsnäs. Övriga
dagar hänvisas kunderna till huvudkontoret i Närpes. Där kan man även
erbjuda specialläkar-, fysioterapioch psykologtjänster samt laboratorie- och radiologiundersökningar.
Ansvarig enhetschef för Sydmedi är
Mikaela Lundell. Hon hoppas på att
verksamheten i Korsnäs ska utvecklas och ser fram emot fler kunder.
- Utrymmena i fd KKC är trevliga
och nyrenoverade. Vi känner oss
välkomna till Korsnäs och hoppas
att vår verksamhet ska tas väl emot,
konstaterar hon.
Text och foto: Kenth Nedergård

Företagshälsovårdare Emma Westerlund och kanslist Britt-Marie
Sandström hälsar nya och gamla kunder välkomna till Sydmedis mottagning i fd KKC på Silverbergsvägen i Korsnäs.

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 21.8.2018 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Maunu o Erja Kentta
Fredrik Sten
Fredrik Sten

Åtgärdstillstånd
Byggare

Maunu o Erja Kentta
Jani Mattlar
Leif Enberg
Alpi Kiili
Vasa Elnät Ab
John Vikberg

Anmälningsärenden
Byggare

Johnny Nykamb
Mikael Bäckman
Meh The
Dennis Mann
Conny Nygårdas
Mathias Sjöberg

Lägenhet

Ändamål

Lägenhet

Ändamål

Lägenhet

Ändamål

Lägenhet

Vad rivs?

Korsnäs 876:2
Korsnäs 10:18
Korsnäs 10:18

Korsnäs 876:2
Korsnäs 18:72
Molpe 1:207
Molpe 66:0
Molpe 9:140
Taklax 2:36

Harrström 1:89
Korsbäck 1:153
Korsnäs 9:95
Korsnäs 23:3
Molpe 3:128
Molpe 4:217

Rivningsanmälan
Ägare

Ingmar Maarsnäs

Bastu
Bastu
Garage

Sommarkök
Förråd m.m.
Inglasning veranda
Förråd
Transformatorkiosk
Värmebrunn

Lada
Lada
Växthus
Lada
Lada
Växthus

Harrström 878:11 Äldre fiskarhus
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Hösthälsningar från Lärknäs

Vi odlar och tar upp potatis och på kvällen äter vi dem till middag!

Vi grillar korv och äter utomhus, njuter av vädret.

Sångafton med musik och sång av Ann-Katrin
Burman och Yngve Lithén.
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TELEFONNUMMER
Lärknäs, Annahemmet och köket har fått
nya telefonnummer:
Lärknäs 050 4210980
Annahemmet 050 4477969
Lärknäsköket 050 3848540

Höstprydnader.

DE ÄLDRES DAG
Korsnäs kommun ordnar
i samarbete med Korsnäs
församling De äldres dag.

I år firas dagen onsdag 10.10
kl. 13:30-15:30
i församlingshemmet.
Välkomna!

Skörd av vinbär, morötter och paprikor.
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Ansökan om stipendier
Korsnäs kommuns
stipendiefond

AC Silverbergs
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att
mantalskommunens kassa överfördes som
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital
av kommunens egna medel till stipendiefonden för att skapa förutsättningar för att ge en
tillräcklig avkastning för att utdelningar från
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för
Korsnäs kommuns stipendiefond har uppgjorts
och godkänts av fullmäktige.
Stipendier kan beviljas för vår- och hösttermin:
• Elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbildning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo
Akademi lediganslås att sökas både vår- och
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond
kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA
och Yrkeshögskolan Novia enligt följande
kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för
högst 10 terminer
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstuderande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes
stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för
kompletteringsstudier
Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.10.2018. Försenade
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan
kompletteras t.o.m. 31.10.2018.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 15.10.2018. Försenade
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan
kompletteras t.o.m. 31.10.2018.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/
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Vattenmätaravläsning
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Tips till företagarna om dataskyddsförordningen och deltagande i
offentlig upphandling
Juristerna från Advokatbyrå
DKCO Tobias Björkström och
Nathalie Myrskog stod för ett
viktigt budskap 6.9 i Korsnäs i
evenemanget Goda råd och en
kopp kaffe, som ingick i VASEKs
15-årsjubileumsturné. Teman för
föreläsningarna var EU:s dataskyddsförordning dvs. GDPR samt
hur man ska klara sig i de offentliga upphandlingarna.
– Hela GDPR har hängt över alla
som ett stort åskmoln, konstaterade
Tobias Björkström och fortsatte:
– Företagaren måste kunna berätta
vilka lagliga grunder han eller hon har
för att behandla personuppgifter och
vad företagaren gör med dessa uppgifter. Om exempelvis kunders eller
företagets anställdas personuppgifter
behandlas för företagets räkning av
en underleverantör som till exempel
en bokföringsbyrå eller någon som
upprätthåller webbsidorna måste
avtal om hantering av personuppgifter
göras.

Företagets GDPR i skick
Björkström räknade upp fem steg
som företagaren kan följa för att få
GDPR-frågan i skick:
1. Ta tag i saken och bilda en
arbetsgrupp. GDPR och hur
den efterföljs gäller hela företaget. Det är inte fråga om någon
enmansshow! Förutom ledningens engagemang behövs såväl
IT- som juridiskt kunnande.
2. Kartlägg vilka personuppgifter
som behandlas i ditt företag,
vilka vägar de kommer och
på vilka ställen de sparas? För
vilka ändamål används uppgifterna och vem alla hanterar
dem? På dataombudsmannens
sidor finns ett bra verktyg för
att kartlägga behandlingen av
personuppgifter.
3. Ta i bruk de tillvägagångssätt
som GDPR kräver. Avlägsna
onödiga uppgifter ur registren
och upprätta en registerbeskrivning där det står hur uppgifter
behandlas i ditt företag. Städa
bort mapparna med gamla

personuppgifter som ligger och
skräpar i hörnen.
4. Utbilda hela personalen så att
de kan agera i enlighet med
överenskomna verksamhetssätt. Det är bra om alla anställda har tillgång till skriftliga
kontrollistor och interna rutiner.
5. Upprepa. Personuppgifter har
sin egen livslängd, onödiga
uppgifter ska regelbundet raderas från registren. Uppföljning
och utbildning bör ske regelbundet.
I slutet av sin föreläsning påminde
Björkström:
– Vi kan inte undvika detta så det
är bäst att bara ta tjuren vid hornen
och fixa detta. Klart är att i något
skede kommer sanktioner att utdömas
till sådana som inte har sina dataskyddsfrågor i skick. Här står även företagets rykte allvarligt på spel, och det
kan försvåra olika avtalsförhandlingar
om inte företaget har skött sina dataskyddsfrågor på ett ändamålsenligt
sätt.

Goda råd om offentlig upphandling
Kvällens andra föreläsning gav Nathalie Myrskog, som erbjöd de bästa
råden till företag som vill delta när
kommuner och andra offentliga aktörer konkurrensutsätter olika inköp.
Frågan har varit på tapeten i företagarföreningarna och man har grämt
sig över att det är de stora företagen
utanför regionen som vinner dessa
upphandlingar.

Kvällens föreläsningsämnen,
dataskyddsförordningen och de
offentliga upphandlingarna, har
flitigt diskuterats i företagarföreningen och under andra företagarträffar. Tobias Björkströms och
Nathalie Myrskogs presentationer
innehöll många viktiga tips till
företagarna.
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Företagarluncher!
Restaurang StrandMölle i Molpe,
onsdagen 17
oktober 2018, kl.
10.30-12.30

LUNCHTRÄFF
FÖR
FÖRETAGARE
Kommundirektör Christina Båssar och direktör Kjell
Nydahl, företagstjänster på Vasek samt Jan-Erik Ravals,
ordförande för Korsnäs Företagare r.f. informerar om
aktuella saker för företagare och tar gärna emot förslag
och ideér som kan skapa nya företag och arbetsplatser i
Korsnäs.
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Restaurang
Stenbrytaren i
Korsnäs, fredagen
26 oktober 2018,
kl. 11.00-12.30
PS! Vi ger en
lunchkupong till
var och en som
deltar i
lunchträffarna!
Korsnäs Företagare r.f.
finns till för att stöda
företagare i Korsnäs!
Kontakta oss ifall Du har
frågor!
Ring 0503853039 Jan-Erik
eller
e-post:
aktuellt@foretagarcafe.fi

Företagsinfo

Myrskog påminde dock om att
EU:s bestämmelser säger att man inte
får gynna företag på basen av deras
hemkommun eller ort. Hon rådde
emellertid företagarna att slå ihop
sina krafter:
– Bilda konsortier tillsammans med
andra anbudsgivare, för att få större
muskler och kunna hävda er i konkurrensen. Självklart måste man dela
på ansvaret för genomförandet av
upphandlingen, även om varje enskilt
företag i praktiken sköter endast en
viss del av upphandlingen. Inom konsortiet måste även kakan delas, men
det är alltid bättre att delta tillsammans än att ingen deltar.
Myrskog instruerade företagarna
att på allvar bekanta sig med anbudsbegäran och kraven i dem.
– Det är viktigt att kunna identifiera
kvalitetskriterierna i anbudsbegäran
och minimikraven på till exempel
tekniska saker och frågor i anslutning
till yrkeskunnande och ekonomiska
faktorer. Det lönar sig att göra upp en
lista över alla nödvändiga intyg och
dokument och verkligen leverera alla
dessa till den som begärt in offerten.
Inköpsenheten har ingen skyldighet
att be er komplettera er offert och
bristfälliga offerter kan förkastas,
betonade hon.
Myrskogs tips var att kontakta
kommunen och begära att få tidigare
offerter som lämnats in vid motsvarande konkurrensutsättningar och
speciellt då de vinnande offerterna.
Genom att jämföra dem får man en
bra bild av prisnivån. I offertbegäran
framgår även hur offerternas priser
och kvalitet kommer att jämföras.
– Om man förlorar upphandlingen
lönar det sig att gå igenom dokumenten och bedöma om det finns grund
för att överklaga beslutet. Uppfyller
den vinnande offerten alla krav och
har alla offerter jämförts på vederbörligt sätt? Rättelseyrkan ska lämnas
in inom 14 dygn och under samma
tid bör ärendet anhängiggöras vid
marknadsdomstolen för avgörande.
Med andra ord lönar det sig inte att
fundera för länge, för tiden börjar
löpa direkt efter delfåendet, påminde
Myrskog.

På gång i Korsnäs
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På gång i

KORSNÄS
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Internationellt musikcafé på Korsnäsgården ons 3.10 kl 17

 Asafa-kören
 Free Spirits
 Mithat Cehobasic’
 Christoffer Streng
 Boris Bäcklund
 Kommundirektör Christina Båssar
 Fil.mag. Bo Kronqvist berättar om Zacharias Topelius sagoskatt
 Smakbitar till kaffe och te
 Dans med Asafakören
Arr. Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. i samarbete med kommunen och biblioteket

Stor avslutning i trean !

INFO FRÅN
LC KORSNÄS

Korsnäs FF - VPS-jAkatemia
på lördag 29.9 kl 14.00 på
sportplan i Petalax. Kom
ut alla och heja på KoFF till
seger över serievinnarna.

Stipendieansökan till
Korsnäs Lions Club Ungdomsfond

KoFF tackar samtidigt sin
trogna säsongpublik år 2018.

Kan sökas av mantalsskrivna studerande från Korsnäs,
som går i skolor utanför Korsnäs eller Petalax.
Namn________________________________________
Adress________________________________________

KLÄDINSAMLING - LOPPIS
vid Gruvan -

Gruvvägen 28

Personsignum__________________________________

- i Korsnäs

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder,
gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot

Skola_________________________________________

TISDAGAR kl. 13.00–18.00
fr.o.m. tis. 2.10. t.o.m. tis. 4.12.2018.

Kontonummer_________________________________
Ansökan inlämnas senast 22.10.2018 till
LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran, Kyrkobyvägen 179,
66200 Korsnäs. Förfrågningar per tel 0500-261 003.

OBS!!! Inte böcker, filmer och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050
3638056.
Baltikumvännerna r.f.
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OBS!
Fredag 2. 11. dag före helg, biblioteket stänger kl. 16.

Svenska Dagen
Svenska dagen 6.11. firas i biblioteket!

Bokbussens tidtabell
Bokbussens tidtabell har justeringar. Tidtabellen testas
under hösten.
Måndag, udda vecka
9-9.45 Molpe skola
10-11.15 Taklax skola
12.20-13.20 Molpe daghem, Industricentralen
13.25-14.45 Banken, Molpe
15-15.30 Kottebo daghem
Tisdag, udda vecka
13.30-14.00 Harrström daghem
resten av dagen oförändad

Nordiska litteraturveckan
Nordiska litteraturveckan firas 12-18.11. Årets tema
hjältar i Norden.

Karius och Baktus
Wasa teater kommer på regionturné med Karius och
Baktus till biblioteket fredag 5.10.
I rollerna Carola Sarén, Maria Udd och Anna Moberg.
För 3-8 år. Speltid ca 40 min. Två föreställningar, kl.9.30
och kl. 11.30. Hemmavarande kan komma till kl 11.30.
Fritt inträde.

Folkmusikkonsert
Folkmusikkonsert med Marianne Maans, violin och
Maria Kalaniemi, dragspel, söndag 28.10. Vi siktar på
matiné, exakt klockslag meddelas senare.

Lotterivinnare
Vinnare i Korsnäsdagens boklotteri var Emma Granér.
Fullmäktigeledamot mm AnnaLena Kronqvist agerade fru Fortuna. Vinsten var ett ex av Lena
Frölander-Ulfs bilderbok Pappa,
jag och havet.
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Torsdagen den 13 september bjöd fritidsavdelningen
och ungdomsrådet i Korsnäs in ungdomar i kommunen till en träff. Till verkstadsbyggnaden som finns på
KKC-området kom över 20 stycken ungdomar som vill
skruva med mopeder.
Ungdomarna hade också önskemål om ett litet kylskåp
och en micro till verkstaden. Finns det nån som vill
donera ett kylskåp eller en micro så kontakta Helena
Höglund-Rusk. Soffor, kaffebryggare och verktyg har
redan kommit in som donationer. Vi siktar på att öppna
verkstaden runt den 1.10.

Höstlovsresa till Seinäjoki
Resa till Duudsonit Activity Park/ZBase laserpaintball/
shopping i Seinäjoki lördag 20.10. Pris för bussen: 5€/
pers.
Duudsonit Acitivity Park
Inträde till aktivitetsparken: 7 år och äldre19 €, då kan
1-2 vuxna gå in med barnet för 0 €. Under 7 år 16€ samt
gratis för föräldrarna.
ZBase laserpaintball
Laserpaintball kostar
2 x 20 min 13,90€
3 x 20 min 18,90€
Tidtabell:
Harrström TB
Smedbacken
Taklax Strandmoss vägskäl
Korsnäs Kommungård
Molpe Andelsbank

Ungdomsträffar
kl. 9:00
kl.9:05
kl. 9:10
kl.9:20
kl.9:30

Måndag 1.10 kl. 18.00 träff för åk 5-6 gällande öppet hus
vid Korsnäsgården. Föräldrarna är också välkomna med
till Korsnäsgården denna kväll!
Måndag 1.10 kl. 19.00 träff för åk. 7 och äldre gällande
öppet hus vid Korsnäsgården hösten 2018 och våren
2019.

Anmälan senast 15.10 på nummer 040-1787998 eller
helena@sou.fi
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Korsnäs församling informerar
Ti 23.10 kl 13.00 bönegrupp
i församlingshemmets barn o
ungdomsutrymmen.

Träffpunkten varannan tisdag kl 19.00 i
Taklax bönehus (9.10, 23.10, 6.11)

Fr 28.9 kl 18.00 karasamling. Obs tiden!
Kvällens gäst Leif Österros.

On 24.10 kl 13.00 Silvergruppen i
församlingshemmet. Anette Wollsten –
Lö 29.9 kl 14.00 Pysselcafe för Nordkorea
Håkans berättar om sin resa till Nepal.
i Församlingshemmet. Tag med
Fr. 26.10. kl. 18.00 Karasamling i FH.
strumpstickor eller virknål!
Kvällens gäst Anders Norrback
Sö. 30.9. kl. 11. Familjegudstjänst.
Fr. 16.11. kl. 18.00 Karasamling i FH.
Efteråt inskrivning till skriftskolan med
Kvällens gäst Vivan Vesterback
information för konfirmander och
föräldrar i kyrkan.
Föräldra-barngruppen tisdagar 10-12 i
församlingshemmet
Söndagsskolan inleds med
Familjegudstjänst 30.9 kl 11. Därefter
Kyrkans barntimme i Taklax tisdagar kl.
söndagsskola kl. 11 i församlingshemmet
18.
varje söndag med start 7.10.
Mathjälpen i pastorskansliet torsdagar kl
Ti 9.10 kl 13.00 börjar en sorgegrupp i
9.00 med mat som skänkts av lokal affär.
församlingens barn och ungdomsrum.
Janne Heikkilä, Birgitta Norrvik.
Diakonimottagning torsdagar 9.00 –
Anmälningar och förfrågningar på tel.
11.00 eller enligt överenskommelse tel.
0444101825 eller epost: birgitta.norrvik@ 0444101825.
evl.fi. On 10 oktober kl 13:30 – 15:30
Gudstjänst/högmässa i kyrkan varje
De äldres dag i församlingshemmet i
söndag kl. 11, om annat inte meddelas. För
samarbete med kommunen.
närmare info se Kyrkpressen.
Sö 14.10 kl 18.00 Dans i heligt rum med
Om du vill till kyrkan, men inte kan ta dig
Siv Jern i församlingshemmet. Alla är
dit, kontakta församlingen, ska vi utreda
välkomna med i dansen!
om skjuts kan ordnas.

Kom med på Marknad vid Loftet

JULÖPPNING

Visa Korsnäs bästa sida på Korsnäsdag
på Loftets innergård lör 10.11 kl 11-15.
Loftet bjuder in Korsnäs företagare för
att sälja och låta Vasaborna få smak för
äkta produkter!

Årets JULÖPPNING blir fredagen 30.11 kl. 18.00
vid kommungårdens innergård. Reservera alltså
datumet redan nu!
Föreningar och företag som vill medverka med
aktiviteter eller erbjudanden under dagen och
kvällen kan meddela Helena Höglund-Rusk.
Skicka och meddela ditt intresse och programpunkt eller erbjudanden till Helena på mail:
helena@sou.fi eller tel 040-1787998.

Mer info ger Malin Wälitalo-Palo tfn 0505477944. Korsnäsföretag kan anmäla sig till
Jan-Erik Ravals 050-3853039.

JULMARKNAD
Årets JULMARKNAD ordnas 1.12.2018. Boka
plats på helena@sou.fi eller tel 040-1787998.
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Församlingsvalet 2018

FÖRHANDSRÖSTNING

Kandidatlistorna till församlingsvalet 2018
skulle vara inlämnade till pastorskansliet i
Korsnäs församling senast 17.9 kl. 16. Inom
utsatt tid lämnades fyra listor in.

I FÖRSAMLINGSVALET
Förhandsröstning i de församlingsval som
förrättas i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 18.11.2018 ordnas på alla församlingars
pastorsexpeditioner 6–10.11.2018 dagligen kl.
9.00–18.00 och på eventuella andra förhandsröstningsställen under fastställda tider.

Kandidatlistan ”Harrström”
Nordmyr Kristina
Backholm Birgitta
Kandidatlistan ”Korsnäs-Korsbäck”
Lagerström Carina
Lindholm Roger
Södergran Sture
Kronqvist Guy
Häggblom Håkan
Wester-Bergman Katarina

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe
som helst genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett personbevis eller annan
tillräcklig utredning över sin identitet. En medlem
i Korsnäs församling kan dock inte rösta pga att
församlingvalet år 2018 i Korsnäs församling blir
ett sämjoval.

Kandidatlistan ”Molpe”
Palmqvist Martin
Stenbäck Dage
Östling Tina
Rusk Ralf

En röstberättigad med begränsad rörelse- eller
funktionsförmåga får förhandsrösta hemma. Personen bör själv eller via någon annan anmäla
sig skriftligt till valnämnden eller per telefon till
pastorsexpeditionen/församlingens kansli senast
2.11.2018 före kl. 16.00. I samband med hemmaröstningen kan också i lagen om stöd för
närståendevård (937/2005) avsedda närståendevårdare rösta. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pastorsexpeditionen/församlingens
kansli öppet 2.11.2018 till kl. 16.00. Telefonnumret till pastorsexpeditionen/församlingens kansli
är 044-4101800.

Kandidatlistan ”Taklax”
Vikberg Britta
Vestén Stefan
Granås Anna
Enligt en preliminär granskning av listorna finns
det på dem lika många kandidater (15) som
antalet ordinarie medlemmar (15) som ska väljas
till kyrkofullmäktige i Korsnäs församling. Av
denna anledning har valnämnden (med stöd av
§51, valordningen för kyrkan) beslutat att gå in
för sämjoval vilket betyder att samtliga kandidater väljs. Slutgiltigt fastslås dock valets resultat
först på valdagen 18.11.2018.
Detta betyder också att Korsnäs församlings
medlemmar inte behöver rösta i församlingsvalet 2018. Förhandsröstningen ordnas dock för
andra församlingars medlemmar under tiden 6
– 10.11.2018 varje dag klockan 9 – 18 i pastorskansliet, Kyrkobyvägen 37, 66200 KORSNÄS.

Kungörelsen om förhandsröstning i Korsnäs
församling finns i sin helhet framlagd på församlingens anslagstavla invid Korsnäs kyrka 29.10
– 10.11.2018, adress Kyrkobyvägen 39, 66200
KORSNÄS.
Information om församlingsvalet och förhandsröstningsställen finns också på internet på
adressen forsamlingsvalet.fi.
Korsnäs, den 18 september 2018
För valnämnden i Korsnäs församling
Leo Lillbåsk
Ordförande
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KoFF lanserar reselotteri
Korsnäs Fotbollsförening öppnar ett nytt lotteri i höst med namnet ”KoFFens
reselotteri 2019”. Storkorshamns jubileumslotteri 2017 blev populärt och gav
fotbollsföreningen tillskott i verksamhetskassan.
KoFF:s verksamhet sväller ut, vilket är positivt, numera med goda representationslag i både trean och sexan och juniorfotbollen som idag glädjande växer till
sig. Föreningens fina verksamhet behöver en löpande finansiering, delvis därav
ordnar lotterigruppen ett nytt lotteri som fått namnet KoFFens reselotteri.
Lotterna kommer att säljas i bygdens servicepunkter och av föreningens aktiva
medhjälpare. Säljtiden är oktober – januari. Vinstdragningen sker den 10 februari 2019. Lotterigruppen hoppas på ett lyckat köpstöd i bygden. Häng med då
lottpackorna kommer att stå till buds för Er.
Även KoFF:s julkalender kommer till försäljning inom kort.

AKTUELLA KURSER
och FÖRELÄSNINGAR
AKROBATIK

RÅD FÖR HÄLSOSAM LIVSFÖRING

lördag 27.10 kl 10:00-12:00 i Molpe skola
För barn i åldern 7-9 år. Vi prövar på akrobatiska
rörelser på matta, såsom kullerbyttor, hjulning och
att stå på händer. Kursledarna Josefin Karlsson
och Olof Englund visar också hur barnen kan träna
akrobatik i par. Ingen tidigare erfarenhet behövs.
Kom i bekväma kläder. Anmälan senast 11.10.

måndag 12.11 kl 18:00-19:30 i Bjurbäck byagård
Anders Hendricksson bjuder ut ett infopaket om
vad du bör tänka på om du vill förbättra din hälsa
och livsföring. Vad säger de senaste rönen och de
bästa undersökningarna? Anmälan senast 5.11.

GULLIGA NALLAR

två fredagar: 2.11 och 16.11 kl 18:30-21:30 i Bjurbäck byagård
Patrik Willför berättar hur olika typer av öl bryggs,
varvat med att deltagarna får provsmaka de olika
sorterna. Efter fjorton års erfarenhet av ölprovning
och av att ha fungerat som domare under många
ölfestivaler finns gedigen kunskap och erfarenhet.
Deltagarna måste vara 18 år fyllda. Anmälan senast
26.10.

GRUNDKURS I ÖLKUNSKAP

lö-sö 27-28.10 kl 10:30-15:30 i Molpe skola
Sy din egen nalle, med rörliga armar, ben och
huvud. Kursledare Lilian Torkko visar hur du kan
trimma och forma pälsen för att ge nallen karaktär
och personlighet. Ta med egen symaskin och matsäck. Anmälan senast 11.10.

NYBÖRJARENS FOTOOCH BILDREDIGERING

LUFFARSLÖJD TILL JUL
två måndagar: 19.11 och 3.12 kl 18:00-21.00 i
Korsnäs skola
Emma Simberg visar hur du gör dekorationer och
små presenter av metalltråd. Eller varför inte tillverka en egen ljusstake, servettringar eller figurer
till julkrubban? Ta med metalltråd (0,5 – 1,5 mm),
pärlor och vackra band samt tänger att bearbeta
tråden med. Anmälan senast 12.11.

tisdag 30.10-20.11 kl 18:30-20:45 i Molpe skola
Kristian Granby visar hur du bearbetar foton och
bilder med gratis appar och program. Redigera,
skapa collage, lägg text på bilder och gör snygga
utskrifter. Ta med egen dator eller surfplatta.
Anmälan senast 23.10.

Anmäl dig redan idag till 040-650 8100 eller via mi.malax.fi
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Gratis vaccin ges för









alla barn 6 månader till 7 år
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):
Malax-Korsnäs Hvc

Torsdag 15.11

kl. 13-16

Tisdag 20.11

kl. 07.30-11

Onsdag 28.11

kl. 15-18

Petalax seniormottagning

Onsdag 21.11

kl. 13-16

Bergö hälsostation

Onsdag 14.11

kl. 13-16

Korsnäs hälsogård

Tisdag 13.11

kl. 13-16

Tisdag 27.11

kl. 13-16

Kom ihåg att ha med sjukförsäkringskortet vid besöket.

Bokföringsbyrå
Molpe AL Consulting
alconsultingmolpe@gmail.com
050-5575178
Tillsammans med vår samarbetspartner VMP
söker vi till vårt lager i Korsnäs

Öppet: må-to kl. 9-15
(övriga tider enl.
överenskommelse)

PACKARE AV KUNDBESTÄLLNINGAR
Arbetet består av antingen dag- eller kvällsskift
DAGSKIFT: Arbetet inleds enligt överenskommelse men dock
senast 1.11 och beräknas pågå till mitten av december.
Arbetstiden är vardagar kl. 7-15 eller 8-16 med möjlighet att
jobba veckoslut kl. 7-15.

Välkommen till oss!

KVÄLLSSKIFT: Arbetet lämpar sig utmärkt för studeranden eller
andra som är intresserade av arbete kvällstid. Arbetet inleds
1.11 och beräknas pågå november månad. Arbetstiden är
vardagar kl. 15-21 eller kl. 16-22 eller enligt överenskommelse.
Det finns även möjlighet att jobba under veckoslut kl. 7-15.

Linda Backgren-Holm och
Annette Östman

Vi förväntar oss att du kan svenska, finska eller engelska. Du
bör ha fyllt 18 år. Ingen utbildning eller tidigare arbets-erfarenhet krävs. Huvudsaken är att du är noggrann och kan jobba
effektivt.
Inskolning enligt överenskommelse i oktober.
Fyll i ansökan på www.vmp.fi
Ta kontakt för mer info på nina.lindberg@vmp.fi
eller 040-1663 663.
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INBJUDAN TILL PLACERINGSKVÄLL
Korsnäs Andelsbank önskar er hjärtligt välkomna att delta i vår placeringskväll.
Tillställningen ordnas tisdagen den 9.10.2018 kl. 18.30 på Restaurang Strand-Mölle,
Sjövägen 271, 66210 Molpe.
Program
Välkomsthälsning
Jan-Erik Westerdahl, verkställande direktör
OP Gruppens Placeringsstrategi 2/2018
Simo Vuorenlinna, bankdirektör, OP-Private
Placeringsalternativ i rådande marknadsläge
Mattias Högnäs, kapitalförvaltare, OP-Private

För serveringens skull ber vi att ni anmäler er senast 8.10.2018 per telefon 050 3570482
eller per e-mail kenneth.westergard@op.fi.
Hjärtligt välkomna!

Korsnäs Andelsbank
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Ännu finns

Fredagen
5.10 kl. 9 - 16

Höstens kampanj har börjat!

trädgårdsmylla i lager
8 x 40L

20 €

byter färg
från grönt till orange

bjuder vi på grillkorv,
kaffe och bulle
i Korsnäs.
Många erbjudanden
under dagen.

Därav förlängd garanti på
bensindrivna gräsklippare
sålda inom 2018

Totalt 4 år garanti!
Dräneringsrör,
trummrör och
tillbehör i lager




NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131

7817450
2827700

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner,
företag och organisationer.
VI HAR ÖPPET I KORSNÄS
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Läkartider finns till 4.10, 18.10, 1.11, 15.11 och 29.11.
Boka tid på tel. 06-7812080
Vi erbjuder skräddarsydda företagshälsovårdstjänster
för företag, företagare och lantbruksföretagare.
Ta kontakt så gör vi upp ett avtal som passar just ditt företag!
Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi
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Häviäjät hallituksen
talousmatematiikassa?
Hufvudstadsbladetissa (4.9.2018) oli artikkeli seuraavanlaisella otsikolla: “Raportti:
Hallituksen politiikassa naiset häviävät eniten – taloudellinen tasa-arvo on huonontunut”. Kilpailukykysopimus vaikutti naisten henkilökohtaisiin käytettävissä oleviin tuloihin enemmän kuin miesten, koska naiset suuremmassa määrin työskentelevät julkisella
sektorilla, missä sopimuksen seurauksena lomarahoja leikattiin. Takuueläke ja työmarkkinatuki vuorostaan pienenivät 2017 ja myös lapisilisää leikattiin, jonka vuoksi naiset
enenevässä määrin näkivät käytettävissä olevien ansioidensa hupenevan tuona vuonna.
Itse olen kaiketi ollut melko hämmästynyt siitä, ettei kilpailukykysopimusta vastaan syntynyt sen suurempia protesteja jo sen syntyvaiheessa, mutta ilmeisesti meillä tässä
maassa on taipumuksena olla melko hiljaa. Sopimuksen
alla synnytettiin myös tuomiopäivätunnelmaa ja pääministeri Sipilä itse piti puheen kansalle tv:ssä, jossa hän vetosi
meitä kaikkia olemaan avuksi maan taloudessa.Tuloksen
näemme tutkimusraportissa, se oli useimmiten vain naiset,
jotka maksoivat solidaarisen teon!
Kuntien talousraportteja ja välitilinpäätöksiä on myös
alkanut ilmestyä. Monissa Pohjaanmaan kunnissa tunnelma
on hyvin huolestuttava. Syy löytyy viimeisestä kunnille
tulleesta veroennusteesta, jossa selvästi lukee, että kilpailukykysopimuksen negatiivista vaikutusta verotuloihin
ei ole voitu arvioida oikein. Nyt kun vuoden 2017 verotus
alkaa olla valmis ja kaikki veroilmoitukset tarkistettu, niin
osoittautuu, että tulot vähenivät melko paljon, mikä johtaa
myös verovähennysten lisäykseen. Kun lisäksi verokortit
lähetettiin vanhojen tulotietojen pohjalta, ja että veronpalautukset tulevat olemaan ennätyssuuria, mistä syystä
monet kunnat saavat maksaa takaisin veroja verohallitukselle marraskuussa 2018 sen sijaan, että saisivat tuloja toimintaansa varten.
Istun itse ja filosofoin , onko tämä oireellista tämän
ajan hengelle, jota elämme, vai ilmaisisiko asian
poliittisemmin, eli onko tämä oireellista tälle
hallituskaudelle, jota elämme. Myönteisiä
vaikutuksia paisutellaan ja suurennellaan,
kun sitä vastoin mahdolliset kielteiset vaikutukset vaimennetaan tai piilotellaan. Jos
haluaa keskustella jonkin asian kielteisistä
vaikutuksista, saa näköalattoman vastaanhangoittelijan leiman ja jää julkisten väittelyjen ja keskustelujen ulkopuolelle.
Tarkkaan valitaan, kuka saa esiintyä kussakin kuppikunnassa ja
vain samoin ajattelevat kokoontuvat tilaisuuksiin. Mutta
tuskin aavistin, että valtiokoneistolle pannaan
laput silmille niinkin
suuressa määrin kuin
näyttää tehdyn, kun
kyseessä on kuntien
verot ja myös valtionosuudet. Luottamus, jota
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tunnetaan valtiovallan virkamieskuntaa kohtaan, on saanut
taas kolhaisun.
Sillä kuntien talousvastaavien ollessa huolissaan siitä,
miten selvitä rahoituksellisesti kuluvasta vuodesta, niin hallituksella on tekeillä uusia innovatiivisia yllätyksiä kunnille,
jo ensi vuodeksi! Taustatietona voidaan sanoa, että jo viime
hallitus leikkasi kuntien valtionosuuksia. Nämä leikkaukset
tulevat eri nimillä eri vuosille, mutta laskettaessa yhteen
kaikki tehdyt leikkaukset, niin summa kohoaa lähelle 2 miljardia euroa 2018. Luonnollisesti kunnat ja kuntayhtymät
yrittävät vuorostaan sopeuttaa toimintaa kutistuvaan rahoitukseen ja näytämmekin onnistuneen tässä oikein hyvin
ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palkkio tulee
kuin “Manulle illallinen”. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmä perustuu todellisiin laskennallisiin kustannuksiin, niin sosiaali- ja terveydenhuollon
valtionosuudet kutistuvat reilusti vuodelle 2019, kuntien
ja kuntayhtymien tehokkuuden ansiosta. Miten tuntuukaan
siltä, ikään kuin vain juoksemme koko ajan itsemme ohi?
Mitä Korsnäsin kuntaan tulee, niin välitilinpäätös ei osoita
niin suuria huolen aiheita. Emme budjetoineet veroja täysimääräisesti, vaan ajattelimmekin, että marraskuussa 2018
voisi tulla suurempi korjauserä, samanaikaisesti kun budjettikuri eri sektoreilla on jatkuvasti hyvä ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset laskettua pienemmät. Näin ollen
vuosi 2018 oletettavasti päättyy aivan talousarvion mukaisesti. Huoli on sitäkin suurempi talousarviovuotta 2019
ajatellen ja miten saada rahat riittämään sille vuodelle.Epäilen myöskin, että mahdolliset kunnille suunnattavat kompensaatiot, joista valtakunnan tasolla puhutaan, jakautuvat
maaseutukunnille epäedullisesti. Ainoa toivomme on siinä
tosiasiassa, että kyseessä on myös vaalivuosi, vaalivuoteen
tapaa kuulua, että meidät kuntaedustajat välistä päästetään
Helsingin kuplaan. Toivon voivamme tuolloin ottaa keskustelun aiheeksi, miten kuntien ajatellaan kykenevän antamaan
yhä lisääntyvää palvelua asukkailleen, kun valtiovalta vain
vähentää rahoitusta?
Korsnäsin kunnan osalta odotamme kuitenkin luottamuksella ensimmäistä teemavuottamme 2019 “Yritteliäisyyden
vuotena”. Kiinnostus olikin suuri, kun pidimme rakennuksessa avoimet ovet 6.9. ja olen vakuuttunut siitä, että
yritteliäisyysvuotenamme löydämme monia uusia mahdollisuuksia hyvään yhteistyöhön paikallisesti yrittäjien kanssa.
				
Hyvää syksyä teille kaikille toivottaen
Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Lausunto maanteiden ja rautateiden runkoverkkoa
koskevasta asetuksesta ja niiden palvelutasosta
Kunnanhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon
runkoverkkoa koskevasta asetusluonnoksesta 17.9.2018:
Korsnäsin kunta esittää, ettei runkoverkkoluonnosta voida
hyväksyä esitetyssä muodossa, vaan vaatii täydennyksiä
perusteellisemman kokonaisnäkemyksen kannalta. Suurin
asetusluonnokseen liittyvä ongelma liittyy Eurooppatie
8:aan. Korsnäsin kunta esittää, että Eurooppatie 8 on otettava mukaan runkoverkkoon koko matkalta Turku-Oulu.
Esitetyssä ehdotuksessa ei ole riittävä kokonaisnäkemys
läntisen Suomen kasvu- ja vientialueelle. Tämä on vahvistettava.
Tutkija ja konsultti Timo Aro toteaa oikeutetusti, että rannikkoalue on tärkeä moottori koko Suomelle. 30 kilometriä
rannikolta sijaitsevat 53 % Suomen kaikista työpaikoista, 60
% yritysten jalostusarvosta, 70 % yritysten investoinneista
tutkimukseen ja kehitykseen, 75 % yritysten viennistä ja
43 % Suomen asukkaista. Tämä vaikka alue kattaa ainoastaan 13 % av Suomen alueesta. Määräkohtaisesti väestö on
jopa lisääntynyt 500 000 vuodesta 1990. Tähän Timo Aron
tilastoon sisältyy pääkaupunkiseutu mutta Länsirannikon
(Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi) vienti vuonna 2017 nousi noin 17
miljardiin, joka on noin 28 % av Suomen tavaraviennistä.
Tarkempi tilasto löytyy lausunnon lopusta.
Runkoverkon perusteluissa mainitaan, että juuri elinkeinoelämän kilpailukykyä ja palvelun kehittämistä huomioidaan kun runkoverkko lyödään lukkoon. Satamat, suuri osa
lentokentistä ja suurin osa vientiyrityksistä sijaitsee rannikolla. Kyseessä on yrityksiä, jotka haluavat jatkaa toimintansa sekä satsata alueella, jossa sijaitsevat tällä hetkellä.
Siksi on myös itsestään selvä, että koko Eurooppatie 8 tulee
olla osa runkoverkkoa, mikä lisäisi runkoverkkoa ainoastaan
noin 400 km maantietä. Tällä on suuri merkitys koko vienti-suomelle, Suomen verotuloille ja Suomen kilpailukyvylle
pitkällä tähtäimellä.
Elokuun lopussa 2018 tuli uutinen siitä, että Wärtsilä
satsaa 200 miljoonaa Vaasaan, mikä vielä vahvistaa Pohjolan suurinta energiaklusteria. Pyhäjoelle rakennetaan uusi
ydinvoimala. Kokkolassa on merkittävä kemian teollisuuden klusteri ja Pietarsaaressa on maailmanluokan veneteollisuus, puhumattakaan elintarvike- ja metsäteollisuudesta.
Uudessakaupungissa on autoteollisuus ja Raumalla mm muu
metsä- ja varustamotoiminta. Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ovat kaavoittaneet melkein 800 hehtaarin suuruisen yhtenäisen alueen yhden tai useamman patteritehtaan
etabloitumista varten, joidenka potentiaali on noin 7000 työpaikkaa ainoastaan sillä alueella. Tässä ainoastaan muutama
esimerkki toiminnasta Eurooppatie 8:lla. Länsirannikolla on
potentiaalia toimia Suomen tärkeimpänä kasvualueena. Itse
asiassa Eurooppatie 8 pitkän tähtäyksen tavoitteen tulee olla,
että koko matkasta tehdään moottoritie tai korkeatasoinen
tie, jossa on huomattava määrä ohituskaistoja. Tämä tarkoit-

taa, että koko Eurooppatie 8 on oltava luokkaa I runkoverkossa.
Mitä asetusluonnoksen §:ään 3 tulee, Korsnäs haluaa
esittää, että runkoverkon maanteille luokassa I ja II, on taattava ohituskaistoja sopivin välein. Lisäksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin, että risteykset, joidenka nopeusrajoitus on 60,
poistetaan. Tämä on edellytys sille, että voidaan saavuttaa
pääasiallinen nopeusrajoituksen tavoite, vähintään 80 km/h.
Samalla Korsnäs huomauttaa, että tavoitteen ei tule olla, että
pääasiallinen nopeusrajoitus on 80 km/h vaan keskinopeuden tulee olla vähintään 80 km/h koko runkoverkkoa pitkin.
Korsnäsin kunta katsoo lisäksi, että runkoverkko on vedettävä pitkin koko Eurooppatie 3:sta, ilman esitettyä ylimääräistä mutkaa Seinäjoen kautta. Ehdotus sinänsä osoittaa
kokonaisehdotuksen ongelmia. Ehdotus tarkoittaa 20 km:n
pidempää tieosuutta Helsingistä Vaasan seudulle.
Mitä § 4 tulee Korsnäsin kunta esittää, että rautateiden
runkoverkon nopeustavoite on matala, 120 km/h, ottaen
huomioon, että suurella osalla esitetyistä jo tänään on huomattavasti korkeampia huippunopeuksia. Tavoitteena tulee
olla 160 km/h runkoverkon rautateiden henkilökuljetuksissa, että päästään laadullisesti uuteen tasoon, joka lyhentäisi etäisyyksiä ajallisesti maan sisällä huomattavalla tavalla.
Runkoverkkoehdotuksessa piilee ilmeinen riski, että
resurssien jako maassa staattisten kriteereiden perusteella
liiaksi keskittyy muutamiin välimatkoihin katsomatta yhteiskunnan todelliseen kehitykseen kokonaisuutena. Mikäli suuri
osa kaikesta rahoittamisesta keskittyy tällä tavalla tarkoittaa
se, että näiden kriteereiden mukaista ”paikallisliikennettä”
tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin rahoittavat kunnat.
Tämä korostuu erityisesti niiden kohdalla, jotka eivät sijaitse
runkoverkon vieressä. Länsirannikosta tulee tämän mukaan
suuri alue, jossa valtiolliset panokset ovat pienempiä, huomattavasta panoksesta Suomen kansantalouteen ja suuresta
osuudesta Suomen asukasmäärästä.
Korsnäsin kunnan elinkeinoelämä on vientiin suuntautunut, joka asettaa vaatimuksia yhteyksiin ja kuljetuksiin.
Kunnan suurin yksityinen yritys on kosmetiikka-alalla ja
rakentuu verkkoperusteiseen kaupankäyntiin, joka edellyttää
joustavia kuljetuksia. Suuri osa tuotannosta on kuljetettava
Rantatietä pitkin muihin tieyhteyksiin ja tämän päivän
yhteiskunnassa nopeus ja joustavuus ovat kilpailuetuja.
Korsnäsin kunta esittää, että Pohjanmaan elinkeinoelämää
on käsiteltävä tasaveroisesti muiden alueiden kanssa ja kuljetusreittejä luokiteltava maan muiden alueiden kansalliseen
standardiin. Mutta tieinfran resursointi ei saa vähentyä niiltä
tieverkostoilta jotka eivät sisälly runkoverkostoon. Vaikka
Korsnäsin kunta on vieraillut ministeri Bernerin luonna ja
lupaillut myös kunnallisia varoja Rantatien päällystystöille
niin tie on vielä korjaamatta. Rantatie on kunnan päätie.
Eurooppatie/valtatie 8 on erittäin tärkeä, koska alueella ei
ole rautatieyhteyttä pitkin rannikkoa.
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Korsnäsin nuoriso- ja
vapaa-ajan toiminta

Keskusurheilukenttää
valmistellaan

Korsnäsin kunta on joitakin vuosia ostanut
kunnan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan palveluita Ab Sidwill Oy:ltä. Syksyllä 2017 tehtiin uusi
sopimus, joka perustuu sille, että hallinnollisten
tuntien määrä minimoidaan ja sen sijaan lisätään
tuntien määrää kentällä.

Keskusurheilukentän valmistuminen on loppusuoralla. Kentällä on tehty työtä koko kesän
ja syksyn.

Ohessa on kuvia mielenkiintoisista töistä, joita tehtiin
hyvällä säällä. Keskusurheilukentästä tulee hieno, ajanmukainen kokonaisuus Korsnäsin koulun tuntumaan.

Sopimuksen uudet kokonaisuudet ovat seuraavat:
1. Nuorivaltuuston ja siihen kuuluvien tehtävien hoito
2. Vastuu konkreettisista aktiviteeteista/kenttätyöstä
koko kunnassa, palkattu henkilö toimii vapaa-ajan
aktiviteettien vetäjänä ynnä muuta
3. Vastuu kunnan avoimet ovet -toiminnan järjestämisestä. Palkattu koordinoi vanhempia, yhteistyökumppaneita, kolmannen sektorin edustajia ynnä
muuta saadakseen aikaan jatkuvaa avoimet ovet –
toimintaa, ainakin talvikaudella.
Sopimukseen sisältyy 15 tunnin viikkotyöaika. Kunta
maksaa 2.000 euroa kuukaudessa, sisältäen alv 24 %.
Kunnanhallitus päätti 20.8.2018 käyttää option ja
pidentää sopimuksen kaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019.

Nuorisoneuvosto 2017-2019 Teese Botnia
Amalia Kulp, Nina Kronholm, Lena Kronholm
ja Sanida Bosnjakovic ovat pyytäneet vapautusta
tehtävistään nuoristoneuvostossa. Kunnanhallitus myönsi 14.5.2018 heille vapautuksen tehtävistään nuorisoneuvostossa.

Korsnäsin kunta merkitsi vuonna 2017 osakkeita alueellisesta, maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon hoidon palveluyrityksestä. Yritys
sai nimen Mico Botnia Oy. Alun alkaen tarkoituksena oli, että hankintarenkaan suorittama toiKunnanhallitus nimesi 20.8.2018 Amanda Åkerstenin, minta siirtyisi Mico Botnia Oy:lle, ja että kunta
Erica Sandholmin ja Elvira Söderlundin uusiksi varsinai- voisi osallistua hankintarenkaan toimintaan jatsiksi jäseniksi jäljellä olevalle toimikaudelle 2017-2019. kossakin yhtiöomistuksen kautta.
Uudeksi sijaiseksi nimettiin Josefin Mattlar.
Nuorisoneuvoston uusi kokoonpano jäljellä olevalle
toimikaudelle 2017-2019 on seuraava:
Varsinainen jäsen Varajäsen
Amanda Åkersten
Tobias Bergman
Elvira Söderlund
Josefin Mattlar
Simon Häggdahl
Richard Häggdahl
Angelica Höglund
Robin Höglund
Erica Sandholm
Matilda Mann
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Nyt Vaasan kaupunki (71 %) ja Vaasan sairaanhoitopiiri
(29 %) perustivat yhtiön kiinteistöpalveluihin, hankintoihin, kuljetuspalveluihin, ruokahuoltoon ja siivouspalveluihin . Yhtiö on nimeltään TeeSe Botnia. Nyttemmin
on todettu, että hankintatehtävät sopivat paremmin tämän
yhtiön toiminnan puitteisiin ja hankintarenkaan jäsenkunnille tarjotaan osakkeita merkittäväksi myös tästä
yhtiöstä, suunnatulla osakeannilla. Kunnille tarjotaan
merkittäväksi 10 kappaletta uusosakeannista merkintähintaan 100 euroa osakkeelta.
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Ryhmätoimintaa
työikäisille henkilöille
Sosiaalitoimi selvitti, voidaanko kunnan toimesta järjestää jonkinmuotoista päivittäistoimintaa sen jälkeen kun Psykososiaalinen yhdistys
Träffpunkten r.f. lopetti Spiron-toimintansa
Korsnäsissa.

Hoito- ja hoivalautakunta päätti 16.8.2018, että työikäisten henkilöiden ryhmätoiminta käynnistetään syksyllä
2018. Ohjelma räätälöidään osanottajien henkilökohtaisten tarpeiden ja toivomusten mukaan. Lisäksi toiminnan
aikana voidaan kutsua paikalle yhteistyökumppaneita ja
luennoitsijoita. Talousarviovaroja voidaan käyttää aiemmin mahdollisiin materiaalikuluihin sekä kahviin/teehen
ja pikku purtavaan budjetoituista varoista
Toiminnan ohjaajana on vs. sosiaaliohjaaja. Pakolaistoimintaan käytetty työaika jaetaan uudelleen pakolaisperheiden määrän vähentymisestä johtuen.

Ohjaamo Pohjanmaa
Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelu alle
30-vuotiaille nuorille. Ohjaamo Pohjanmaan
kautta alle 30-vuotiaat nuoret saavat tietoa, tukea
ja ohjausta työstä, opinnoista ja muista kysymyksistä.

Pohjanmaan TE-toimisto on nyt saanut määrärahaa kahden Ohjaamo-koordinaattorin palkkaamiseen
maakuntaan nelivuotiskaudelle. Toiminta rakennetaan ja
kehitetään TE-toimiston johdolla. Kuntia on kehotettu
nimeämään edustajia Ohjaamon ohjausryhmään.

Hoito- ja hoivalautakunta päätti 16.8.2018 osallistua
Ohjaamo-toimintaan. Ohjausryhmän jäseneksi nimettiin
sosiaalipäällikkö Carina Westberg ja sijaiseksi vt. sosiaalityöntekijä Melinda Svanström.

Korsnäsin kunnan kotiseutuapurahasto
Kunnanhallitus päätti 20.8.2018 jakaa vuoden
2017 tuotosta 5000 euroa testamentissa mainituille yhdistyksille, Korsnäsin kirjastolle ja
Lärknäsin vanhainkodille kotiseutuapurahaston
rahastosäännöissä määrätyn jaon mukaisesti.

Lärknäsin vanhainkoti saa 1.000 euroa, Korsnäs hembygdsförening 750 euroa, Yhdistys Prästgårdsmuseet
I Korsnäs r.f. 500 euroa, Idrottsföreningen Fyren r.f.
750 euroa, Korsnäs fotbollsförening -75 r.f. 750 euroa,
Korsnäs Mine Center r.f. 750 euroa, Korsnäsin kirjasto
250 euroa ja Korsnäs scoutkår r.f./ (Korsnäsin seurakunnan partiolaiset, nuorisotyötä ym. varten) 250 euroa.
Myönnetyn apurahan maksaminen tapahtuu, kun toimintakertomus ja tilinpäätös on jätetty sisään.

Avustus
maaseutuprofessuurille
Åbo Akademin väestötieteen ja maaseutututkimuksen yksikkö on jättänyt Korsnäsin kunnalle
anomuksen koskien taloudellista tukea Åbo Akademin, Vaasan yksikön, maaseutuprofessuurille.

Aiemmin maaseutututkimuksen professuuri oli kahtena
5-vuotiskautena alkaen vuonna 2006 ja päättyen heinäkuussa 2016. Molempina aiempina kausina professuuri
rahoitettiin ulkoisesti.
Uudelle viisivuotiskaudelle anottiin ja myönnettiin
varoja seuraavilta: Pohjanmaan liitto, Vaasan kaupunki,
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f.,
G Svanljungin säätiö, Svensk-Österbottniska Samfundet ja Aktiasäätiö. Näillä rahoittajien avulla professuuri
on rahoitettu n. 95 %:sti. Jäljelle jäävä n. 10.000 euron
summa, koko viisivuotiskauden osalta, haetaan nyt
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Korsnäsin kunta käyttää hankintarenkaan hankintoja
muun muassa elintarvikeostoihin sekä oppikirjojen, konttori-, koulu- ja päiväkotihuonekalujen ja hoitotarvikkeiden ostoihin. Yhteisen hankintarenkaan kautta tapahtuneet
ostot olivat vuonna 2017 Korsnäsin kunnan osalta n.
182.000 euroa. Kunnanhallitus päätti 20.8.2018 merkitä
10 osaketta TeeSe Botnia Oy:stä 1.000 euron arvosta sekä
anoo valtuustolta talousarviomuutosta investointibudjetin
osakeostoihin, vastaavalla summalla. Valtuusto hyväksyi
talousarviomuutoksen 27.8.2018 kokouksessaan.
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pohjalaisilta kunnilta. Korsnäsin kunnalta anotaan 500
euron kertasummaa.
Professuurin uudelleen asettaminen avaa mahdollisuuden päivittää sen profiilia lähemmäksi kysymyksiä
, jotka koskevat yhteiskunnan ja ihmisen hyvinvointia
niissä nopeissa yhteiskunta- ja ympäristömuutoksissa ,
joita nyt todistamme. Professuuri tutkii erityisesti kaupunkilaistuneisuuden ja maaseudun välistä keskinäistä
riippuvuutta, jonka merkityksen odotetaan voimistuvan tulevaisuudessa.
Kunnanhallitus myönsi 20.8.2018 yhteensä 500
euron avustuksen aluetieteen professuurin viisivuotiskaudelle.

Korsnäsin koulujen keskittämisaloite raukesi
Jäsenet Roger Bergström ja Mirza Hodzic
jättivät 30.5.2018 valtuustokokouksessa aloitteen koulukeskuksen luomisesta Korsnäsiin.

Aloite viittaa siihen, että koulujen keskittäminen
toteuttaisi käyttökustannussäästövaatimusta ja vastaisi kunnan epätasaiseen oppilaspohjaan sekä peruskoulukiinteistöjen edessä oleviin toimenpiteisiin.
Aloitteentekijöiden mukaan Korsnäsin kunnan peruskoulurakenteeseen on tulevaisuudessa odotettavissa
muutos.
Korsnäsin kunnassa on tällä hetkellä kolme peruskoulua, joissa kaikissa oppilasmäärä ylittää 20 oppilasta. Pienemmät koulut Moikipäässä ja Taklaxissa ovat
sitä paitsi lisänneet oppilasmääräänsä tälle syksylle.
Korsnäsin kunnan peruskoulurakennukset ovat tällä
hetkellä hyvässä kunnossa, luonnollisesti kaikki rakennukset vaativat vuotuisen ylläpitonsa, mutta mitään
sitä suurempaa huolta rakennuksista ei ole. Moikipään
koulu on vanhin koulukiinteistö ja keittiö- ja voimistelutilat eivät siellä ole täysin sen mukaisia, mitä nykyaikaiselta koulukiinteistöltä voisi toivoa, mutta toisaalta
silläkin koulukiinteistöllä on viehätyksensä.
Kunnan hiljattain hyväksytyssä kuntastrategiassa ei
tule esiin päivänpolttavaa tarvetta koulujen keskittämiseen. Koulujen keskittäminen yhdeksi kouluksi
vaatii huomattavan lisärakennuksen ja sellaisen keskuskoulun oppilasmäärä olisi kaksinkertainen verrattuna
nykyiseen suurimpaan kouluumme.
Korsnäsin peruskoulutuksen kustannukset olivat
vuoden 2017 tilinpäätöksessä 1.117 euroa asukasta
kohti. Sitä on verrattava Pohjanmaan keskiarvoon, joka
on 985 euroa asukasta kohti, ja Manner-Suomen 876
euroa asukkaalta. Korsnäsin menojen ja Pohjanmaan
keskiarvon välinen ero on n. 280.000 euroa vuositasolla, mutta Korsnäsin kouluilla on myös laadullisesti katsottuna korkea taso tuntiresurssien määrässä
ja muissa resursseissa, kuten esim. koulukeittiöissä.
Toisin sanoen se ei ole pelkästään koulujen määrä, joka
maksaa. Peruskoulutukseen kuuluvat vuosikurssit 1-9.
Kunnanhallitus totesi 20.8.2018, että Korsnäsin kunnalla on hyvin toimiva kouluverkosto nykyisellä rakenteella ja pienten koulujen katsotaan olevan kilpailuetu
kunnan markkinoinnissa. Keskitetty koulu kunnassa
ei ole realistinen tämänhetkisellä oppilasmäärällä.
Kunnan peruskoulukiinteistöt eivät vaadi välittömiä
kiireellisiä toimenpiteitä.
Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle, että aloitteen
katsotaan olevan tämä myöten käsitelty. Valtuusto yhtyi
27.8.2018 kokouksessaan kunnanhallituksen ehdotukseen ja totesi aloitteen olevan tällä valmiiksi käsitelty.
Aloitteentekijä Roger Bergström ei tyytynyt vastaukseen ja ilmoitti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Merenkurkun saariston
maailmanperintöneuvottelukunta
Metsähallitus kutsuu koolle intressiryhmien
yhteistyöfoorumin Merenkurkun saariston
alueellisen maailmanperintötyön tukemiseksi.
Alueellisen maailmanperinnön organisointi on
viime vuosina uudistettu ja uusia toimintaraameja kehitetty Merenkurkun saariston maailmanperintöneuvottelukuntaa varten.

Maailmanperintöneuvottelukunta saa 2018 kokoonpanon ja uusia kokousrutiineja. Metsähallitus on pyytänyt Korsnäsin kuntaa nimeämään varsinaisen jäsenen
ja sijaisen Merenkurkun saariston maailmanperintöneuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan jäsenyys on
voimassa toimikauden 5.9.2018-30.5.2021. Kunnanhallitus nimesi 20.8.2018 Katarina Holmkvistin varsinaiseksi jäseneksi ja sijaiseksi Anna-Lena Kronqvistin
maailmanperintöneuvottelukuntaan
toimikaudelle
5.9.2018 – 30.5.2021.
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HYVÄ VEDEN KULUTTAJA!
Veden lukeminen tapahtuu kuten aikaisempina vuosina siten, että asiakkaat itse lukevat
vesimittarinsa. Pyydämme teitä siksi ystävällisesti ilmoittamaan nykyisen
mittarilukemanne Tekniseen kansliaan, puh. 06-3479 136 / 06-3479 127 tai
sähköpostitse: camilla.rogard@korsnas.fi
Huom! Tämä ei koske Molpe Vatten Ab:n tilaajia.
Huomioikaa, ettemme enää oheista korttia, jonka voitte palauttaa postimaksutta.
Mikäli teillä ei ole sähköpostia tai ette halua soittaa, voitte lähettää tiedot postitse
Korsnäsin kunnalle, Rantatie 4323, 66200 Korsnäs, tai laittaa tiedoilla varustetun
lapun kunnan postilaatikkoon.
Kunnan henkilökunta voi myös tehdä vesimittarin lukemisen, tästä veloitamme
palvelumaksun 30 € + ALV. Ota yhteyttä vesilaitoksen hoitajaan Roland Westerbackiin
jos haluatte ostaa tämän palvelun, puh. 0500-260845.
Mikäli emme ole saaneet mittarilukemaanne viimeistään 31.10.2018 teille määrätään
20 euron + alv rangaistusmaksu ja kulutus laskutetaan arvion mukaan, joka perustuu
edellisen vuoden kulutukseen. Mittarilukema joka on ilmoitettu määrätyn ajan jälkeen
huomioidaan seuraavan laskutuksen yhteydessä.
Toivomme, että seuraatte veden kulutusta ja huomioitte mahdolliset vuodot. Mikäli teillä
on vanhempia asennuksia, teidän tulee erityisesti tarkistaa ruosteiset johdon osat, jotta
voitte ajoissa ennaltaehkäistä vuotoja.
Kiitämme avusta ja toivomme Teille mukavaa syksyä!
Tekninen kanslia
----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VESIMITTARILUKEMA

ilmoitetaan vesilaitokselle viimeistään 31.10.2018
Mikäli teillä on kaksi vesimittaria
täyttäkää toisen mittarin tiedot tähän.
Nimi: ________________________

Nimi: _________________________

Mittarin numero: ________________

Mittarin numero: _________________

Mittarilukema: _________________

Mittarilukema: __________________

Pvm: ____ /____ 20____

Pvm:____ /____ 20____

Puh. 06-3479 136 / 06-3479 127, sähköposti: camilla.rogard@korsnas.fi
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Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

MAALAHDEN-KORSNÄSIN TERVEYSKESKUS INFLUENSSAROKOTUKSET 2018
Ilmainen rokote annetaan seuraaville:








kaikki lapset 6 kuukaudesta– 7 vuoteen
raskaana olevat naiset
lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
kaikki 65 vuotta täyttäneet
vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
varusmiespalvelukseen astuvat
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Rokotukset annetaan seuraavasti (ei ajanvarausta):
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus

Petolahden seniorivastaanotto
Bergön terveysasema
Korsnäsin terveystalo

Torstai 15.11.
Tiistai 20.11.
Keskiviikko 28.11.
Keskiviikko 21.11.
Keskiviikko 14.11.
Tiistai 13.11.
Tiistai 27.11.

klo 13 - 16
klo 07.30 - 11
klo 15 - 18
klo 13 - 16
klo 13 - 16
klo 13 - 16
klo 13 - 16

Huom! Ottakaa sairausvakuutuskortti mukaanne.
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