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KORSNÄSNytt

Korsnäs kommuns  
budget 2019 och 
ekonomiplan 2019-2021

Korsnäs kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens 
förslag till budget och ekonomiplan på sitt möte 10.12.2018. 
Ledaren är skriven på basen av kommunstyrelsens förslag till 
fullmäktige och som ni säkert alla vet så är det fullmäktige som 
har det slutliga avgörandet i sina händer.

Ifjol gjorde vi upp en budget som hade ett litet planerat 
minustecken framför sig och vi har ännu några veckor 
kvar på det budgetåret så vi torde landa på ett resultat 
som motsvarar det budgeterade utfallet. Det som har hänt 
under året är att skatterna och skatteåterbäringarna och 
kostnaderna för dem debiteras kommunerna fullt ut redan 
i december så vi får ett svagare skatteutfall 2018, men då 
borde vi få ett motsvarande bättre utfall 2019 då återbä-
ringarna beräknas betalas ut tidigare under året och mer 
kontinuerligt. 

2019 års budget är inte bättre än år 2018 utan kanske 
ännu lite svagare. Orsaken till våra bekymmer med att 
få slutraden att visa positivt förtecken har främst att göra 
med stora minskningar i inkomster, tex så upphör hyre-
sintäkterna från samkommunen Söfuk för KKC byggna-
derna från och med 1.1.2019.

Men vi har ännu flera goda år med oss i ryggsäcken från 
tidigare års bokslut. Men med tanke på de stora inves-
teringarna i fastigheterna som kommunen står inför så 
gjorde fullmäktige beslutet att höja på skatteprocenten i 
Korsnäs för år 2019 från 21,00 % till 21,50 %.

Den kommunala ekonomin har under de senaste åren 
präglats av en fortgående åtstramning på grund av det 
svaga konjunkturläget och den allt långsammare ökningen 
av skatteinkomsterna. De olika kiky-åtgärderna påverkar 
både hushåll och skatter och för Korsnäs kommuns del 
har även statsandelarna minskat. 

Kommunen har gått in för temaår för de kommande 
tre åren som innefattar ekonomiplanens år så att 2019 är 
Företagsamhetens år, 2020 blir Byggande och boendets 
år och 2021 blir Trivselsatsningarnas år.  

Företagsamhetens år kommer att synas som satsningar 
på att rent allmänt snygga upp fastigheterna på tidigare 
KKC området, se över automatik och funktionalite-
ter. Vi hoppas också få igång projektet ”Möjligheternas 
Korsnäs” som har företagsamheten som centralt tema. 
Våra lågstadieskolor deltar aktivt i YES företagsamhets-
fostran och har ökade kontakter med kommunens företa-

gare. Marknadsföringen av företagsutrymmen och tomter 
ökas genom att gå med i Vasaregionens gemensamma 
portal och sökmotor för företagsutrymmen. Kommunen 
inrättar även en befattning IT sidan och tilläggsresursen 
ska förhoppningsvis generera ny drivkraft även till vida-
reutveckling av kommunens hemsidor. Kommunen ökar 
anslaget för att ge oss en bättre huvudväg och Strandvä-
gen 2,0 ger oss hoppeligen en bättre infrastruktur både åt 
invånare och företagare redan sommaren 2019.

Budgetförslaget 2019
I budgetförslaget räknar vi med totala verksamhets-

inkomster om 3,2 (3,5) miljoner euro och med totala 
verksamhetsutgifter om 16,4 (16,2) miljoner och ett net-
toresultat från verksamheten om dryga 13,1 (12,8) mil-
joner. Jämför vi siffrorna med budgetsiffrorna för 2018, 
som finns inom parentes så ser vi att det är mindre inkom-
ster och något mera utgifter som ger ett utfall som är svårt 
att täck trots ökningen av kommunalskatteprocenten.

Så då det gäller den normala verksamheten så har vi 
räknat ca 4 % ökning på löneutgifterna, här räknar vi med 
de löneökningar som kollektivavtalen omfattar men även 
en viss utökning av personalresurserna inom kommunen 
som helhet. Det totala antalet årsverken i kommunens 
tjänst beräknas öka från 126,53 årsverken december 2018 
till 130,77 årsverken i december 2019. 

Finansieringen
Vi hade en skattetopp år 2014, och den fick vi betala 

tillbaka 2015. För boksluten 2016 och 2017 hade vi mer 
normala slutsummor och det ser ut som om vi har en liten 
prognostiserad nedgång även för 2018. För 2019 har vi 
följt de sedvanliga prognostabellerna från kommunför-
bundet fullt ut och tack vare att skattehöjningen beräknas 
ge en tilläggsinkomst om ca 140.000 euro så har vi en 
höjning av skatteinkomsterna till 2019. 

Statsandelarna beräknas öka något från 2018, ca 2 %. 
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2019 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg

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

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

Upplaga: 1300 exemplar
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

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
Pärmbild: Jul i prästgårdsmuseet/Emilia Lindell
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik

Detta trots att vi fortsättningsvis har en minskande trend i 
befolkningsutvecklingen och ävenså trots att staten inför 
nya avdrag på kommunernas statsandelar och även gör en 
kostnadsjämförelse som innebär en negativ indexjuste-
ringen i de allmänna kostnadsnivån. Men mer befolkning 
skulle vi nog fortsättningsvis ha rum för här i Korsnäs. 

Investeringarna
Den största investeringen 2019 är planerad att bli påbör-

jandet av Lärknäs nybyggnad och renovering. Tanken är 
att man delvis bygger helt nya utrymmen som ska ersätta 
de äldsta delarna och att man sedan renoverar de nyare 
flyglarna en i taget, under tiden som man kan använda 
den nya byggnaden som evakueringsutrymmen. När alla 
delarna är byggda och renoverade så återstår sedan att riva 
borde de delar som ska tas ur bruk. Projektet förväntas ta 
tre år och kostnaden är budgeterad till totalt 5,55 miljo-
ner euro varav 1 miljon euro finns medtaget för inves-
teringsdelen 2019. Kommunen ämnar även söka bidrag 
från ARA och bidraget har beräknats till ca 2,2 miljoner. 
Kommunen kommer att anhålla om förhandsbesked om 
bidraget i början av 2019 när man ha de handlingar som 
behövs klara. 

Den näst största investeringen 2019 blir ett budgeterat 
bidrag till Strandvägen och vi hoppas att detta kan få nöd-
vändiga statliga myndigheter att påskynda projektet med 
ny beläggning på sträckan Molpe-Korsnäs.

För kommungården finns ett planeringsanslag om 
50.000 euro medtaget för år 2019 och ett preliminärt 
investeringsbelopp i ekonomiplanen 2020-2022, men i 

Skatteinkomsternas utveckling
€                   2014 2015 2016 2017 BU2018  BU2019
Kommunalskatt      6 440 t€ 5 014 t€ 5 467 t€ 5 406 t€ 5 263 t€ 5 540 t€
Samfundsskatt   835 t€ 969 t€   882 t€ 975 t€ 937 t€ 930 t€
Fastighetsskatt     645 t€ 648 t€ 694 t€ 709 t€ 730 t€ 740 t€
Totalt                  7 915 t€ 6 631 t€ 7 043 t€ 7 090 t€ 6 930 t€ 7 210 t€

detta skede är det ännu inte bestämt vad som ska inne-
fattas i projektet.

Totalt har vi en investeringsbudget till 2019 om 
1.546.800 euro i utgifter och 80.000 euro i beräknade 
inkomster, som ger en nettoinvestering om 1.466.800 
euro. Investeringarna är fortsättningsvis betydligt högre 
än kommunens avskrivningar och på sikt borde nivån 
sjunka.

Skuldsättningen
Eftersom kommunen planerar att investera mer än vad 

avskrivningarna ger utrymme för så behövs en tilläggsfi-
nansiering i form av långfristiga lån. För 2019 planeras 
en upptagning av nya lån om 2.500.000 euro och amor-
tering på 1.578.000 euro. Det betyder att kommunens 
skuldsättning kommer att öka så att den inklusive interna 
lån uppgår till 4.192.000 euro och det betyder en skuld-
sättning om cirka 1 950 euro per invånare.  

Målsättningen för Korsnäs kommun är att vi ska vara 
en serviceinriktad företagskommun med trivsel och livs-
kvalitet. Det kommunala fögderiet i form av budgeter 
och planeringar ska stöda upp verksamheten så att vi kan 
möta upp till vår gemensamma vision och budgeten 2019 
ser ut att bli ett bra redskap på vägen.

Korsnäs kommuns hela personal önskar 
Er kommuninvånare

En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År
Christina Båssar
Kommundirektör
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Fastighetsskatteprocentsatserna i Korsnäs för år 2019
• allmän fastighetsskatt 0,93 %
• byggnader för stadigvarande boende 0,50 %
• fritidsbostäder 1,30 %
• allmännyttiga samfund 0 %
• kraftverksbyggnader och -konstruktioner 3,10 %

Höjd inkomstskattesats
Fullmäktige fastställde 12.11.2018 inkomstskattesatsen i Korsnäs 

för år 2019 till 21,50 %, vilket är en höjning med 0,5 procentenhe-
ter jämfört med tidigare år. 

Korsnäs har haft inkomstskattesatsen 21,00 % sedan 2014, men nu var det 
dags för en höjning. En höjning på 0,5 procentenheter motsvarar ungefär en 
ökad inkomst på 140.000 euro för Korsnäs kommun.  

År 2017 var kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats 19,92 procent. 
Den högsta inkomstskattesatsen år 2017 var 22,50 och den lägsta var 16,50.

Oförändrad fastighetsskatt
Kommunfullmäktige fastställde 12.11.2018 fastighetsskattepro-

centsatserna för år 2019. Nivån bibehålls på samma som inneva-
rande år.

Allmänna fastighetsskattesatsens intervall är 0,93-2,00 procent. För bygg-
nader som används för stadigvarande boende är intervallet 0,41-0,90 procent. 
Skattesatsen för obebyggda byggplatser är minst den allmänna skattepro-
centsatsen +3,00,  likväl högst 6,00 procent. Skatteprocentsatsen för övriga 
bostadsbyggnader kan vara 0,93–2,00 procent.

Befrielse från 
kommunal- och 
fastighetsskatt

Rätten att besluta om befrielse 
från kommunal- och fastighets-
skatt övergick till Skatteför-
valtningen 1.6.2013 genom en 
ändring av lagen om skatt-
euppbörd. Kommunen kan 
dock förbehålla sig beslutsrät-
ten. Kommunen kan lämna       
skatteuppbördsmyndigheten 
en anmälan om beslutsrätt som 
gäller kommunalskatt och fast-
ighetsskatt.

I enlighet med anmälan avgör 
kommunen då ärenden som gäller 
befrielse från kommunalskatt eller 
fastighetsskatt eller vardera. För att 
förbehålla sig beslutsrätten i fråga om 
ansökningar under perioden 1.1.2019 
– 31.12.2021 ska kommunen göra 
en anmälan till Skatteförvaltningen 
senast 20.11.2018. 

Fullmäktige i Korsnäs beslutade 
12.11.2018 att kommunen förbehål-
ler sig beslutanderätten i fråga om 
ansökningar gällande befrielse från 
kommunal- och fastighetsskatt under 
perioden 1.1.2019 – 31.12.2021.

Fullmäktige gjorde budget-
ändringar på cirka 450.000 euro 
i budgeten för innevarande år 
vid sammanträdet 12.11.2018. 

Mellan åren 2015 och 2016 hade 
Korsnäs kommun en skatteutveck-
ling på -1,0 % för kommunalskatten 
och mellan åren 2016 och 2017 sjönk 
kommunens kommunalskatteutveck-
ling med hela -5,5 %. Den försäm-
rade skatteutvecklingen påverkar nu 
kommunens skatteutfall för år 2018 
så att budgeterad skattenivå inte 
kommer att uppnås.

En budgetändring behöver därmed 
göras med en minskning av kom-

munalskatter på 170.000 euro. Sam-
fundsskatteutvecklingen år 2016 till 
2017 visar även den en minskning på 
10,8 %. Därmed behöver en budget-
minskning på 100.000 euro göras för 
samfundsskatterna göras.

Statsandelsprognosen för år 2018 
visar att statsandelarna kommer att 
kunna överstiga budgeterad nivå med 
ca 35.000 euro. En budgetändring 
på 30.000 euro görs som en ökning 
av basservicens statsandel och för 
statsandelen gällande skatteutjäm-
ningen görs en budgetändring på 
ytterligare 5.000 euro. Undervisning-
ens statsandel förväntas ännu kunna 
sjunka, jämfört med den föreliggande 

prognosen, p.g.a. färre elever än pla-
nerat fr.o.m. hösten 2018.

Sjukvårdskostnaderna har för 
år 2018 budgeterats till 2.732.300 
euro. Efter 9 månaders verksamhet 
finns 32 % kvar av budgetanslaget 
för sjukvård, varför en minskning i 
sjukvårdskostnadernas budget för år 
2018 kan uppskattas till 150.000 euro 
i detta skede.

Av de budgeterade anslagen för 
val under år 2018 har det andra pre-
sidentvalet och det planerade land-
skapsvalet inte förverkligats. Kvar 
av anslag för val finns 11.000 euro i 
kostnader och 6900 euro i icke för-
verkligade intäkter. Anslaget på val 
minskas med 4100 euro netto.

Budgetändringar 
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Stipendie- 
utdelning

Kommunstyrelsen behand-
lade ansökningarna om höstens 
stipendier vid sammanträdet 
26.11.2018. 

Silverbergs stipendiefond
Kommunstyrelsen besluter bevilja 

de 36 sökanden som uppfyller kraven 
ett stipendium och inlämnat ansökan 
i tid, ett stipendium om 350 euro/stu-
derande för höstterminen 2018.

Följande 36 studerande erhöll sti-
pendium för höstterminen 2018: 

Nedim Bosnajakovic, Samira Bos-
najakovic, Elias Bäckman, Hanna 
Bäckman, Richard Bäckman, Viljam 
Grahn, Linnéa Granholm, Kim Haga, 
Emma Häggdahl, Richard Hägg-
dahl, Simon Häggdahl, Angelica 
Höglund, Johanna Juthborg, Silves-
ter Kuusk, Jesper Lindholm, Jolly 
Lågas, Karolina Mattans, Janice 
Mattlar, Jakob Nilsson, Björn Nord-
lund, Anders Nordmyr, Ida Nyberg, 
Johanna Nylund, Oo Meh, Emelie 
Reinilä, Katarina Rönnqvist, Simon 
Sandholm, Mathilda Sandman, 
Tilde Stenbäck, Rickard Svartgrund, 
Christoffer Törnroos, Felicia Åbacka, 
Amanda Åkersten, Robin Österberg 
och Lovisa Östman.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond 

grundades av fullmäktige i Korsnäs 
år 2001. Åtta studerande har ansökt 
om stipendium ur stipendiefonden. 
Alla sökande uppfyller de uppställda 
villkoren och beviljas ett stipendium 
på 105 euro för höstterminen 2018.

Moa Backholm, Alice Granholm, 
Robin Höglund, Jenny Långström, 
Emelie Matkoski, Benjamin Neder-
gård, Sara Nilsson och Janina Wes-
terdahl.

Kommunens fullmäktige har 
vid två olika aftonskolor dis-
kuterat utvecklingen av olika 
boendemiljöer och alternativ 
i kommunen. Som en följd av 
aftonskolorna utsåg kommun-
styrelsen 5.11.2018 en arbets-
grupp, som kan jobba vidare 
utgående från de förda diskus-
sionerna. Arbetsgruppen består 
av Håkan Wester, Roger Back-
holm, Camilla Ribacka, Marcus 

Markpolitiskt program
Nordmyr, Jens Bjurbäck och 
Christina Båssar.

För kommunens utveckling och 
med tanke på den strategiska gene-
ralplanens utarbetning fick arbets-
gruppen i uppdrag att uppgöra ett 
markpolitiskt program, som klargör 
riktlinjerna för kommunens mar-
kanskaffning. Det markpolitiska 
programmet bör vara klart för god-
kännande i maj 2019 med tanke på 
att år 2020 i Korsnäs ska vara ”Byg-
gande och boendets” temaår.

Delgeneralplanen för Poikel 
vindkraftspark godkändes av 
fullmäktige i Korsnäs 21.3.2016. 

Erik Pettersson lämnade därefter 
in ett besvär angående fullmäktiges 
beslut till Vasa förvaltningsdomstol. 
Vasa förvaltningsdomstol har per 
13.4.2018 avgett 
beslut i ärendet och 
upphäver kommun-
fullmäktiges beslut.

Korsnäs kommun 
har inte överklagat 
förvaltningsdom-
stolens beslut. Kom-
munstyrelsen har 
inte vidtagit några 
verkställighetsåt-
gärder gällande den 
aktuella planen, 
eftersom ett över-
klagande har pågått. 
Eftersom fullmäkti-
ges beslut har upp-
hävts och jäv har 
konstaterats i bered-
ningsprocessen så 
förfaller planen och 
planeringsproces-
sen bör tas om från 
början.

Delgeneralplanen för Poikel 
vindkraftspark upphävd
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Kommunstyrelsen konstaterade 
5.11.2018 att kommunfullmäktiges 
beslut från 21.03.2016 har upphävts 
av förvaltningsdomstolen och avvak-
tar projektörernas förnyade anhållan 
om planering på området.

Det planerade vindkraftsområdet i Poikel.
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Storkyro kommun har den 
2 november 2018 lämnat in en 
anhållan om att överföra kom-
munen från landskapet Öst-
erbotten till landskapet Södra 
Österbotten. Finansministeriet 
har bett om kommunens utlå-
tande över Storkyro kommuns 
förslag till ändring av land-
skapsindelningen.

Storkyro kommuns anhållan om 
överföring till Södra Österbottens 
landskap kan hänföras till den pågå-
ende behandlingen av vård- och 
landskapsreformen. Regeringens 
reformministerarbetsgrupp har gett 
direktiv (26.5.2016) om att Storkyro i 
det framtida sote-landskapen bör höra 
till samma landskap som Seinäjoki, 
eftersom kommunen redan i samband 
med KSSR-reformen valde Seinäjoki 
som samarbetspart inom social- och 
hälsovården.

Storkyro kommun framför också 
att den nuvarande landskapsindel-
ningen innebär bekymmer på många 
vis för kommunens utveckling och 
verksamhet. Rent konkret framförs 
problem med landskapsplaner och 
projektverksamhet samt problem för 
kommunens taxitrafikanter då FPA 
bestämmelser ålägger dem att ha två 
olika förmedlingsapparater.

Utlåtande
Kommunstyrelsen i Korsnäs gav 

26.11.2018 följande utlåtande gäl-
lande Storkyros anhållan om land-
skapsbyte:

• Korsnäs kommun har stor för-
ståelse för Storkyro kommuns 
önskan att hålla landskapsgrän-
serna lika som inom social- och 
hälsovården. Speciellt sedan 
samarbetet inom Kyrolandet 
splittrats upp så att Laihela 
samarbetar med Vasa och Stor-
kyro med Seinäjoki.

• Korsnäs kommun anser att 
samarbetet inom näringslivet 
och det gemensamma närings-
livsbolaget VASEK har tillfört 
Vasaregionen en bättre balans 
mellan kommuner med olika 
språkmajoritet och uppbygg-
nad med Storkyros medverkan 
i samarbetet. Samarbetet inom 
näringslivet har en lång tradi-
tion inom Vasaregionen.

• Ur statistiken från 2014 ser ut 
som om pendlingsrörelsen är 
större från Storkyro till Vasa 
(494 st) än pendlingsrörelsen 
från Storkyro till Seinäjoki 
(280 st). Naturligtvis kan detta 
ha med olika samarbetsfunk-
tioner att göra och förändras 
över tiden, men historiskt har 
pendlingsrörelsen de facto varit 
större till Vasa som centralort.

• Korsnäs kommun anser att 
det vore enklare att göra land-
skapsbytet i samband med 
en eventuell övergång till ett 
nytt landskapsbaserat social- 
och hälsovårdssystem. I 
samband med landskapsrefor-
men kommer samtliga sam-
kommuner att upplösas och 
finansieringssystemet base-
rar sig på de statsandelar som 
landskapets verksamhet och 
befolkning berättigar till. En 
tidigareläggning av överfö-
ringen innebär att Österbottens 
landskapsförbunds finansiering 
ska omfördelas och hela dess 
förtroendemannaorganisation 
väljas om.

Korsnäs kommun anser att ett land-
skapsbyte för Storkyro kommun görs 
först i samband med verkställigheten 
av vård- och landskapsreformen.

Utlåtande om Storkyro 
kommuns byte av landskap

Religionsunder-
visning i islam

En motion gällande hem-
språks- och religionsundervis-
ning lämnades in 30.5.2018. 

Eleverna har rätt att få undervis-
ning i enlighet med sin egen tro om 
det finns minst tre elever i kommunen 
och deras vårdnadshavare anhåller 
om dylik undervisning.

En tilläggsutredning i form av en 
förfrågan har gjorts från Korsnäs kyr-
koby skola. Tio vårdnadshavare har 
meddelat att de önskar undervisning 
i islam för sina barn, inte endast hem-
språksundervisning. Detta betyder 
att det i Korsnäs kyrkoby skola bör 
ordnas undervisning för denna grupp.

Hemspråksundervisning föresprå-
kas för elever med annat moders-
mål än skolspråket men kommunen 
bestämmer själv om man ordnar dylik 
undervisning. Utbildningsanordnaren 
har således inte lagstadgad skyldig-
het att ordna undervisning i elevens 
eget modersmål. Undervisning i det 
egna modersmålet omfattar två års-
veckotimmar och ordnas utanför den 
allmänna undervisningen. 

Om religionsundervisningen startar 
från januari 2019 med två undervis-
ningstimmar per vecka betyder det 
att en kostnad på ca 8 000 euro till-
kommer i skolans budget. En mot-
svarande summa behövs för att ordna 
två timmar hemspråksundervisning 
per vecka.

Bildningsnämnden beslutade 
27.11.2018 att religionsundervisning 
i islam inleds från augusti 2019 enligt 
vårdnadshavarnas anhållan. Lärare 
anställs och nämnden äskar om en 
budgethöjning på 8 000 euro för år 
2019.

I motionen framkom det även 
att vårdnadshavarna önskar att det 
ordnas hemspråksundervisning på 
bosniska för deras barn. Nämnden 
är positivt inställd och kommer ska 
utreda hur man ska göra. Det finns 
även burmeser, ryskspråkiga och 
personer som talar vietnamesiska i 
kommunen. Ett alternativ som nämn-
den ska utreda är om det går att ordna 
hemspråksundervisning som klubb-
verksamhet.
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Enhetsledare för Lärknäs-         
Annahemmet 

Tjänsten som enhetsledare vid 
Lärknäs-Annahemmet 100 % ledig-
anslogs 27.10.2018. Sex ansökningar 
har inom utsatt tid inlämnats till 
tjänsten som enhetsledare.

Vård-och omsorgsnämnden utsåg 
27.11.2018 närvårdare och socionom 
YH Johanna Juthborg till tjänsten 
som enhetsledare för Lärknäs-Anna-
hemmet från 1.1.2019.

Sjukskötare vid Lärknäs
En befattning som sjukskötare 100 

% lediganslogs 27.10.2018. En ansö-
kan har inlämnats till befattningen 
som sjukskötare. 

Vård och omsorgsnämnden 
anställde 27.11.2018 Jenny Nyfors 
som sjukskötare 100 % fr.o.m. 
1.1.2019 tillsvidare. 

I och med att Nyfors redan är 
anställd som sjukskötare 78,43 %, 
kommer den befattningen att ledigan-
slås under år 2019.

Närvårdare vid Annahemmet
En befattning som närvårdare 67,3 

% lediganslogs 27.10.2018. En ansö-
kan har inlämnats till befattningen 
som närvårdare.

Vård och omsorgsnämnden 
anställde 27.11.2018 Claudia Gran-
qvist som närvårdare 67,3 % av heltid 
för tiden 1.1.2019-31.12.2019 efter-
som Granqvist ej uppfyller behörig-
hetskraven.

Om Granqvist uppvisat intyg över 
nöjaktig förmåga att i tal och skrift 
använda finska senast 31.12.2019 kan 
befattningen omvandlas till ordinarie 
befattning. Prövotid om fyra månader 
tillämpas.

Registret över företagslokaler 
i Vasaregionen (www.vaasan-
seuduntoimitilat.fi) är en tjänst 
som förmedlar information 
om lediga företagslokaler och 
–tomter i Vasaregionen. Mål-
sättningen är att betjäna före-
tag och regionens kommuner i 
realtid med uppgifter om lediga 
företagslokaler och –tomter.

Från och med 1.1.2019 föreslås ett 
bredare samarbete mellan Vasare-

Sponsorering av 
reklamskylt

Korsnäs fotbollsförening r.f. 
har skickat en förfrågan till 
företag och organisationer i 
kommunen om man vill vara 
med och sponsorera deras verk-
samhet.

Föreningen kommer att anskaffa 
reklamskyltar som bärs fram inför 
föreningens hemmamatcher på Cen-
tralidrottsplanen i Korsnäs. 

Kommunstyrelsen beslutade 
26.11.2018 att teckna ett sponsorav-
tal om reklamskylt för säsongerna 
2019-2020 för summan 375 euro 
per år + 100 euro för tillverkning av 
skylten.  Sponsoravtalet gäller i två 
år från undertecknandet och förlängs 
med ett år åt gången om inte avtalet 
sagts upp 3 månader före avtalstidens 
utgång. För sponsorsumman får kom-
munen en 224 x 61 cm stor skylt, som 
placeras längs sportplanens långsida 
mitt emot läktaren.

Inget bidrag till 
Edsviksjöns allak-
tivitetsförening

Edsviksjöns Allaktivitets-
förening r.f. har anhållit om 
kommunalt bidrag för 2019 
för¨fortsatta åtgärder på Alvi-
nahuset.

Föreningen beviljades bidrag till 
detta projekt första gången för år 
2016. Kommunen förband sig då att 
stöda föreningen och dess projekt 
med att flytta Alvinahuset till Edsvik-
sjön under den treårs tid som projek-
tet var beräknat till. Föreningen har 
erhållit 2.000 euro (2016), 1.500 euro 
(2017) och 1.500 euro (2018).

Enligt den ursprungliga planen 
borde projektet vara klart då det 
gäller flytten av Alvinahuset. I fort-
sättningen har föreningen möjlig-
het att söka bidrag från de normala 
kommunala föreningsbidragen i 
fortsättningen för sin fortlöpande 
verksamhet. Med den motiveringen 
avslog kommunstyrelsen 26.11.2018 
föreningens anhållan för år 2019.

Register över företagslokaler 
och -tomter 

gionens kommuner och VASEK så 
att kommunerna kan köpa tjänsten 
baserat på kommunerna befolknings-
mängd. Totalt behövs en ersättning 
om 23.000 euro per år för åren 2019 
och 2020, som täcker bl.a. platt-
formsavgifter samt arbetsersättning 
för Vasa Parks personal.

Kommunstyrelsen beslutade 
5.11.2018 att gå med i samarbetet 
med Vasa Parks och förbinder sig att 
delta med en avgift om 871 euro för 
åren 2019 och 2020.
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Ljus och värme fyllde Korsnäs 
kyrka på Årets stora julkonsert

Philip Järvenpää, Caroline Tuomela, Mats Rådberg och Heléne Nyberg bjöd 
på stämningsfull julsång under ledning av kapellmästare Thomas Enroth.

Thomas Enroth med orkester 
och gästartister spred ljus och 
värme i Korsnäs kyrka en kyl-
slagen kväll i slutet av november. 
Vinden ven om knutarna utan-
för den nyrenoverade kyrkan, 
men inuti skapade Mats Råd-
berg, Philip Järvenpää, Heléne 
Nyberg och Caroline Tuomela 
julstämning med sina sånger.

Årets konsert inleddes i Topelius’ 
anda med en nykomponerad tonsätt-
ning till dikten ”Vintersång” andäk-
tigt framförd av Heléne Nyberg. 

Årets finlandssvenska stjärnskott 
Philip Järvenpää bjöd både på eget 
material och julsånger i country-
rockstil. Philip kallas ibland för 
”tjuren från Jeppis” och det förstår 
man direkt när han tar sig an Tom 

Jones’ klassiker ”Delilah”.  Publiken 
bjöds även på den aktuella ettan på 
VEGA-toppen ”In the Real World” 
skriven och framförd av Thomas 
Enroth och Philip Järvenpää.

En riktig countryjul
Mera country blev det när legen-

den Mats Rådberg ställde sig upp och 
framförde egna favoriter tillsammans 
med valda julsånger. Amerikanska 
julsånger i countrystil ligger honom 
nära hjärtat, men även den långvariga 
publikfavoriten ”Den vita duvan” 
rymdes med i repertoaren. 

Kvällens lokala stjärna utgjordes av 
Caroline Tuomela och hon framförde 
Björn & Bennys alltför sällan spelade 
”Vinterhamn”, som ljöd utmärkt i 
Korsnäs kyrka. 

Philip Järvenpää fick äran att fram-
föra julklassikern ”O Holy Night” 
eller ”Helga natt”, som vi känner den 
på svenska, och det gjorde han med 
bravur och fick stående ovationer för 
sin version. Kvällens konsert avslu-
tades med alla artister på scenen och 
julsånger både på svenska och engel-
ska. 

Med julen i antågande och både nya 
och klassiska julsånger klingande i 
öronen begav sig Korsnäsborna hem 
i vinternatten. Förhoppningsvis håller 
julstämningen i sig till den riktiga 
julen. Men det kommer ju ännu fler 
möjligheter till stämningsfull jul i 
kyrkan. Den 16 december är det dags 
för Lions’ traditionella julkonsert och 
på annandag jul sjunger man de vack-
raste julsångerna i kyrkan. 

Text och foto: Kenth Nedergård
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Vi på Lärknäs önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år! 
Vi tackar Korsnäs blomster- och begravningsbyrå för alla blommor vi fått.  
Även ett stort tack från Lärknäs köket för allt kött, frukt och bär som vi har fått.
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KorsnäsKrysset
I jul får ni åter ett nytt KorsnäsKryss. Jan H. Eriksson har konstruerat ett nytt korsord speciellt 
för KorsnäsNytts läsare.  
Lämna in din lösning senast 11.1.2019 till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs 
så är du med om utlottning av fina Korsnäspriser.

Julöppningen firades i blåsigt väder på fredag 
kväll den 30 november. Ett drygt hundratal perso-
ner hade sökt sig till kommungården där Andreas 
Vägar och Tommy Ekström underhöll med ju(v)
lig musik.

Göran Östberg från projektet cirkulär ekonomi redogjorde 
vad som menas med cirkulär ekonomi och hur vi korsnäsbor 
kan tillämpa det i praktiken. Lions, Korsnäs hembygdsför-
ening, Scouterna, SDP och SFP deltog. På KKC-området 
kunde man titta in hos ungdomarna i nya verkstaden eller 
besöka Westfix. Tomten kom med häst och kärra och bjöd 
på godis, att få åka häst och kärra var uppskattat både av 
barn och vuxna. Inne i biblioteket höll fritidsavdelningens 
unga ledare pyssel, en aktivitet som var välbesökt. När det 
blev kallt ute sökte sig många in i värmen i biblioteket och 
tog en julkaffe och bakelse.

Livlig julmarknad
Julmarknaden lördag 1.12 i Korsnäsgården hade i år hela 

34 deltagande försäljare. Ett rekordantal besökare kom 
också till marknaden och parkeringsplatsen var fylld till 
sista plats.

Lillajul i Korsnäs
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BETT ATT 
KOMMA

SKÖNJER  
LOGOTYP

KORN            RYMDEN   NÄTHINNA        
REKOG-
NOSERA 

KORT  

HON MED 
TEMA I DR 
ZJIVAGO


I OPERA 

MED 
BESS

GARAN-
TERAT 
SNACK

KAPA-
CITET I 

FARTYG
KVINNA

VAK          

RYMDFAR-
KOSTER

ÄR LOTTO-
POTTEN 

EN?

BRUKAR 
ÄNGAR 
VARA

PEDA-
GOGERNA  
HAGMAN

KANSKE 
EN KÖ I 

TALLINN?

SPANSK 
SÄLLSKAPS-

DAM

LYSTEN    
TVÄT-
TADE

BYXLÅSET          

STOR BIL-
KONCERN

YTTRADE 
GAMMAL 

KYRK-
SKATT

OVIGA            
ISSPEL MED 
BOLL OCH 

KLUBBA

FÅGEL-
BEN    
LARS 

STOOR
ENKLA 

ATT 
MANÖV-

RERA

GRACILA        
BASTAT 
FÖRR

SLÖSATS            

HETTE EN 
SJÖ-

JUNGFRU

GÅ 
SÖNDER, 

GÅ I …

FÖRHÖJD 
KNÅDAD

LÄRO-
VERK 

LÅTSAS-
SPÖKE?

EMEDAN 
FRÅN-
FÄLLE

BOSTAD 
ATT AMBU-
LERA MED

LETAL DOS        FORD-
MODELL   
OGIFTA 

KVINNAN

BEARB. 
ÄDLA 

METALLER  
TRÅKAT

FLOTT-
DOPP

TYSK UNG-
DOMLIG 

STILRIKT-
NING

TURORD-
NING    

GARANTI

PLATS 
FÖR 

FORDON

SAMHÄLLE 
NORDAFR. 

NOMAD-
FOLK

HAN MED 
BOLERO

ERFAREN-
HETER  

DUBBEL-
SPIK

GÅR             
PÅ TÅ

LJUS-
BRÄNSLET

GREKISKA 
FÖR  SJÄLV 

PÅ 
STRAND… 

KAN MAN 
ÄTA GOTT

SYD- 
KOREANSK 

BILTILL-
VERKARE

SMÅ-
GRISAR  
KATTAL

SOCKER-
RÖRS-
SPRIT

KRYP                
GRYMT-

OXE
STRÅK

STOR-
MAKT I 
VÄST

RYSKA 
STRIDS-

PLAN

VÅLNAD

PRON.       
GANSKA 
SMÅTT

DRYCK           
LÅNG-
TIDS-
HYRA

SKÄNKER 
BORT

TILL-
TALAR 
FAMIL-
JÄRT

Konstruktion: Jan H. Eriksson

BLIR DEN 
GODA JUL-

MATEN   
SPINN-

REDSKAP             

      
ÖSTERB. 
HUMOR-
GRUPP   

VARDAG-
LIGT TAL

DEN HEMLIGHETS-
FULLE OCH MYS-

TISKE

K
o
r
s
n

ä
s
K

r
ys

s
e
t

NAMN: ________________________________

ADRESS: _______________________________  

TELEFON:_______________________________

EPOST: ________________________________
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Ytterligare information
Miljö- och hälsoinspektör Marica 
Stolpe, marica.stolpe@korsholm.fi, 
tfn 044 727 7995 
Teknisk chef Ulf Granås, tfn 050 
5910 056  
Byggnadsinspektör Johnny Gran-
qvist, tfn 050 369 4007  
Länk till riktgivande karta där 100 
meter från vattendrag finns utmärkt: 
http://syke.maps.arcgis.com/
apps/webappviewer/index.htm-
l?id=71791c7856da4f268b68ff-
b62e2a532d (länken finns även på 
Korsholms hemsida, under Västkus-
tens miljöenhet) 
 

Bestämmelserna gällande avlopps-
vattenbehandling i glesbygd har änd-
rats flera gånger under årens lopp. I 
april 2017 trädde nya ändringar i kraft. 
Enligt dessa ska de fastighetsspecifika 
avloppsvattensystem som inte uppfyller 
miljöskyddslagens reningskrav förnyas 
före 31.10.2019 om fastigheten finns på 
grundvattenområde eller inom hundra 
meter från ett vattendrag. 

Om fastigheten finns inom ett av kom-
munen fastställt verksamhetsområde 
för avlopp (beläget på tätort) gäller 
anslutningsskyldighet till detta, oavsett 
avstånd till vattendrag. För fastighe-
ter på andra områden finns inte längre 
någon tidsfrist för effektiveringsåtgärder, 
utan avloppsvattensystemet ska förnyas 
senast i samband med nästa större reno-
vering eller ändring av fastigheten, då det 
krävs åtgärdstillstånd eller bygglov från 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Vem gäller kravet att förnya systemet?
Om fastighetens avloppsvattensys-

tem redan uppfyller miljöskyddslagens 
reningskrav behöver man inte förnya 
det. Det gäller i allmänhet de fastighe-
ter för vilka bygglov har beviljats år 2004 
eller senare, eftersom det från och med 
år 2004 har krävts att nya fastigheter 
har avloppsvattenrening som uppfyller 
kraven i den nuvarande lagstiftningen. 
Ingen åtgärd krävs om fastigheten ansluts 
till vattentjänstverkets avloppsnät eller 
om fastigheten saknar rinnande vatten 
och bara har torrtoalett. Den som är född 
före den 9 mars 1943 får på grund av sin 

ålder befrielse från att förnya systemet 
i sin stadigvarande bostad, om avlopps-
vattnet inte medför risk för förorening av 
miljön. Uppskov från tidsfristen kan man 
efter den 31 oktober 2019  ansöka om 
hos kommunens miljövårdsmyndighet, 
om mängden avloppsvatten är mycket 
liten eller kostnaderna för åtgärder blir 
oskäligt höga. 

Avloppsvatten innehåller näringsäm-
nen och ohälsosamma bakterier som 
smutsar ner närmiljön och kan försämra 
den hygieniska kvaliteten på vattnet i 
diken och vid stränder. Naturliga närings-
ämnen, som kväve och fosfor, i för stora 
mängder och på fel plats blir till förore-
ningar och övergödning. Övergödningen 
bidrar till bl.a. ökad tillväxt av så kallade 
blågröna alger, som egentligen är cyano-
bakterier, och till att havets ekosystem 
kommer i obalans. Traditionella slam-
brunnar avlägsnar en mycket liten del 
av näringsämnena och bakterierna som 
finns i avloppsvattnet och uppfyller inte 
miljöskyddslagens reningskrav. Enligt 
avfallshanteringsbestämmelserna ska en 
slambrunn tömmas minst 1-2 gånger per 
år.

Gör så här!
Granska det nuvarande avloppssyste-

met skick och ta reda på om din fastighet 
kan anslutas till vattenverkets avlopp-
snät. Kommunen tillhandahåller infor-
mation om avloppsvattenhanteringen 
på områden med kommunalt avlopp 
och information om områden som är 
aktuella för anläggande av kommunalt 

avlopp. Om avloppsvattensystemet 
måste förnyas lönar det sig att anlita en 
avloppsvattenplanerare som är insatt i 
fastighetsspecifika behandlingssystem. 
Också vid valet av vem som ska anlägga 
systemet lönar det sig att anlita en erfa-
ren entreprenör och fråga efter referen-
ser gällande redan anlagda system.

Bruks- och underhållsanvisningar
På alla fastigheter där avloppsvat-

ten produceras ska en beskrivning 
av avloppsreningssystemet med bruks- 
och underhållsanvisningar finnas. 
Beskrivningen och anvisningarna för-
varas på fastigheten och ska vid behov 
kunna visas upp till myndigheter. 

Aktuella ändringar om avloppsvattenbehandlingen i glesbygd

Bildkälla: Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst, miljöministeriet 7.11.2018 http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Byg-
gande/Byggnadsprojekt/Installationstekniska_system_VVS/Glesbebyggelsens_avloppsvatten
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Göran Östberg

Cirkulär ekonomi är ett hett ämne. 
Återvinning är redan bekant för 
många konsumenter liksom även 
att pimpa föremål. Cirkulär ekonomi 
gäller dock inte enbart återvinning av 
avfall utan det att produkterna redan 
i planerings- och tillverkningsskedet 
framställs på sådant sätt att de inte 
skapar avfall efter att produkten nått 
slutet på sin livscykel. 

Inom cirkulär ekonomi går inga 
material och komponenter till spillo, 
utan man gör nya produkter av dem. 
Därför är cirkulär ekonomi ganska när-
besläktad med pimpandet, där gamla 
föremål och material fräschas upp och 
blir till nya produkter. Inom cirkulär 
ekonomi skapas utöver nya produkter 
även ny affärsverksamhet genom att 
utnyttja återvunnet råmaterial.

Industrin har stor betydelse för den 
cirkulära ekonomin, men det lönar sig 
även för små företagare att ta tillvara 
möjligheterna med cirkulär ekonomi 
samt beakta de fördelar som en hål-
lbar utveckling för med sig och inte 
minst då de imagemässiga fördelarna.

Projektet Cirkulär ekonomi Kors-
holm leds av projektchef Göran 
Östberg vars stora dröm och mål är 
att kunna skapa en återbruksgalleria i 
Vasaregionen dvs. ett shoppingcenter 
där det finns endast företag som säljer 
återvunna och uppfixade varor eller 

Klustret för cirkulär ekonomi         
efterlyser även mindre företag

nya produkter som tillverkats av åter-
vunnet material.

– I det här skedet samlar vi intres-
serade företagare som kunde tänka 
sig att etablera sin affär i återbruksgal-
lerian. Med en liten insats skulle man 
kunna hoppa på tåget och företagarna 
skulle få gratis material levererat till 
sina nya produkter via Stormossen.

– Inom projektet med cirkulär 
ekonomi har vi redan kartlagt mate-
rialflödet för de stora företagen, men 
vi är nu intresserade av att höra mer 
även från mindre företag vars affärs-

idé är att tillverka nya och innovativa 
produkter av återvunnet material. 
Speciellt har vi letat efter företag som 
kunde tillverka produkter som lämpar 
sig som affärsgåvor och reklamro- 
dukter. Flera företag har sagt att 
sådana här produkter saknas i utbudet 
av affärsgåvor, berättar Östberg.

Östberg uppmuntrar företagare 
att ta kontakt, för det är just nu som 
Renergi - klustret för cirkulär eko-
nomi - skapas. Det behövs företag av 
olika typer och storlekar i klustret och 
den gemensamma nämnaren är bara 
återvinningsmaterial och affärsverk-
samhet.

– Vi planerar en kvällskurs för 
småföretagare som vill veta mer om 
design, tillverkning och olika säljmöj- 
ligheter för produkter tillverkade av 
återvunnet material. På kursen får 
man även mer information om hur det 
skulle vara att verka som företagare 
i den planerade återbruksgallerian, 
tillägger Östberg.
Tveka inte, ta kontakt!
Göran Östberg 
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
0500 366 097 
goran.ostberg@vasek.fi

Globe Hopes fodral för surfplatta är tillverkad av 
segelduk som tidigare har använts som båtsegel.

Vasaföretaget Verket säljer bland annat Särk-korgar som är 
tillverkade av gamla säkerhetsbälten. Produkter som tillver-
kas av återvunnet material är efterfrågade bland annat som 
affärsgåvor.
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F JULKLAPPSTIPS
Korsnäs Fotbollsförening säljer säsongkort till nästa sommars hemmamatcher. 
Korten kostar 50,- euro/st och om man köper dem före 31.12.2018 får man 
också en Korsnäs FF-halsduk på köpet. Säsongkorten finns till försäljning på 
Korsnäs Blomster, Korsnäs Apotek, Strand-Mölle och TB-Service Westergård.
Dessutom kan man alltid fråga efter dem av alla aktiva inon Korsnäs FF.
Korsnäs FF:s, PeIK:s och Malax IF:s gemensamma julkalender ned jättefina 
vinster är ännu också till salu, samt Korsnäs FF:s egna reselotter. Där är 
huvudvinsten ett resepresentkort på 750,- euro, samt många fler fina vinster.
Allt detta passar bra som julklappar och på samma gång stöder ni också 
Korsnäs Fotbollsförenings omfattande verksamhet.

Börje Maars

Korsnäs FF:s prestation 2018 var kanske 
den bästa någonsin. Första laget kämpade om 
seriesegern ända till den nästsista omgången. 
Det var de små marginalerna, som Koffen inte 
fick med sig denna gång. Oflyt hade vi också 
p.g.a. centralplanens renovering, vilket tving-
ade Koffen att spela de två sista omgångarna 
på bortaplan. Detta blev också ett ekonomiskt 
stort minus bl.a. i form av minskade publikin-
täkter och utebliven serveringsintäkt.

Korsnäs FF:s andra lag bestående av yngre och äldre 
spelare placerade sig ungefär i mitten av tabellen, 
vilket är helt OK. Korsnäs FF:s yngsta juniorer har 
kommit igång vilket är mycket glädjande. En junior-
kommitté har även sett dagens ljus (äntligen). Dess-
utom spelas ju rätt mycket motionsfotboll i Korsnäs 
och den är ju också viktig inom fotbollen.

Just nu jobbas det enormt hårt med den ekonomiska 
biten. Säsongen 2019 blir den intressantaste någonsin. 
Storheter som VIFK (Vasa) och FF Kraft (Närpes) 
kommer då till Korsnäs för att möta Korsnäs FF. Vår 
nya läktare kommer då att fyllas till sista plats?

Korsnäs-fotbollen har som sagt ett framgångsrikt år 
bakom sig men det som vi alla kommer att minnas för 
evigt hände i matchen mot KPV/Akatemia i Petalax. 
Efter en armbåge sjunker Admir Cavkusic i marken. I 
situationen svalde han sin tunga. Som tur spelar Olek-
sii Zoria i vårt lag och han var den enda som förstod 
vad som hände. Han fiskar upp Admirs tunga ur halsen 
och Admir kan återigen andas. I början nämnde jag att 
vi inte hade marginalerna med oss, men till slut var det 
nog 100% som gällde för Koffen. Jag vill nog påstå 
att detta är en av de största vardagshjältarna i Finland 
detta år. 

Inom Korsnäs FF har ca 80 spelare förutom ett okänt 
antal motionslirare deltagit detta år. 2019 års lagbygge 

pågår hela tiden och diskussioner om samarbete med 
andra föreningar pågår. 

Korsnäs FF tackar publiken. Litet över 1000 personer 
har besökt vår arena, trots det damm som renoveringen 
bjöd på. Korsnäs FF tackar även alla medarbetare, funk-
tionärer och sponsorer, ingen nämnd och ingen glömd. 
God Jul Och Gott Nytt År!

Korsnäs FF
Bengt Back, ordf.

2018-års fotboll - ett minne för livet

Bilder från matchen Korsnäs FF - Sporting Kristina 
i somras. På övre bilden Kevin Storfors i farten. På 
nedre bilden dribblar Mohamad Jafari. 
Foto: Kenneth Westergård
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Föreningen har haft ett intensivt år med mycket 
program, här kommer info om en del av aktivi-
teterna. Styrelsen håller redan på och planerar 
nästa års program, välkomna med alla som är 
intresserade.

Premieringar
Vid föreningens höstmöte 16.11 delades de årliga premiering-

arna ut. Pris för Goda framsteg under året gick till Emma Lång-
ström som i år tagit steget ut på hopptävlingar ute i regionen. 
Jennifer Sten fick priset Rejäl ryttare, avsikten med det priset är 
att betona vikten av ett gott uppförande och respekt för hästen 
och medmänniskor. Priset Årets kämpe tilldelas detta år Tindra 
Nordlund som under året visat på kämparglöd och utvecklats 
som ryttare. Zandra Moliis fick pris som Årets funktionär.

Premierade: Tindra Nordlund som Årets kämpe och 
Emma Långström som fick pris för Goda framsteg, här 
poserar de tillsammans med föreningsponnyn Ronaldo.

Några av deltagarna 
i juniorklubben pyss-
lar om föreningspon-
nyn Nicolina Sandas.

Plask tillsammans med hästarna.

Ridläger
Efter en paus på några år så ordnade Västkustryttarna ett tre 

dagars allround-ridläger i juni. Lägret hade 9 deltagare och de 
tränade både dressyr och hoppning, dessutom ordnades läger-
dop, simning med hästarna m.m. Åtminstone ett ridläger är 
redan under planering till nästa sommar.

Jennifer Sten och 
Ronaldo blev junior-
mästare i hoppning.

Info om                     
Västkustryttarna

Juniorklubben
Föreningens minior-och juniorklubb har lockat många små 

deltagare under höstens träffar. Under klubbkvällarna rider man, 
pysslar om hästarna, tränar voltige (gymnastik på hästryggen) 
m.m. Barnen kommer även att lussa på Lärknäs åldringshem 
på Luciadagen. Klubben träffas nästa gång den 8.1 kl 18.30-20 
vid Tinas stall.

Årets klubbmästare
Föreningen utser varje år klubbmästare i både dressyr och 
hoppning. Klubbmästare i hoppning blev bland juniorerna Jen-
nifer Sten och Ronaldo, seniormästare blev Jenny Långström 
och Cöster. Juniormästare i dressyr blev Felicia Nylind medan 
Linn Groop blev seni-
ormästare, de tävlade 
båda tillsammans med 
hästen Toivon Tuuli.
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KORSNÄS
På gång i

 

 

 

 

 

  

Välkommen till Alvina, Edsviksjön  
på gröt   lö 29.12.2018 
Här finns annat smått och gott att äta, bl. a 
hembakat rågbröd, kaffe   Pris: från 2 € 

Kom in i stugvärmen från kl:12 

Glögg å pepparkakor från kl:16     
                    OBS! Husesyn går bra! 
                  Arr: Edsviksjöns Allaktförening    

Korsnäs Hem och Skola  
tackar för bidragen från:

• Korsnäs Kommun
• Korsnäs Bys Samfällighet
• Korsnäs Andelsbank
• Lions Club Korsnäs
• Viktor Ollqvists Stiftelse

Fr 14.12 kl 18.00 Kara/kvinnosamling i FH. 
Gäst Rainer Bystedt med temat Samhällets 
utveckling i nutid och dåtid. (OBS Kara- och 
kvinnosamlingarna fortsätter på vårterminen, 
skriv in följande datum 18.1 och 15.2 i din 
kalender)

Sö 16.12 kl. 11.00 Gudstjänst

Sö 16.12 kl.18.00 Julkonsert med Lions

Sö 23.12 kl.11.00 Högmässa

Julafton 24.12 kl 14.00 Julbön med sång av Free 
Spirits

Juldagen 25.12. kl. 8.00. Julotta med sång av 
Kyrkokören

Annandag jul 26.12. kl. 11. Gudstjänst i Molpe 
bykyrka

Julprogrammet i Korsnäs församling
Annandag jul 26.12. kl. 18. De Vackraste 
Julsångerna i kyrkan. Projektkören och 
kyrkokören medverkar

Sö. 30.12. kl. 11. Gudstjänst

Nyårsdagen 1.1. kl. 18. Högmässa

Trettondagen 6.1. kl. 11. Gudstjänst i Taklax 
bönehus

On 23.1 kl 13.00 Silvergruppen. Sång av Torolf 
Westerlund, m.m.

OBS! Pastorskansliet och diakonimottagningen 
håller julstängt 27.12. Vid brådskande ärenden 
ring 044-4101800.  
Välkommen!

PS. För övrigt följ annonseringen i Kyrkpressen 
och på hemsidan
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Spännande teaterår att se fram emot 2019
Wasa teaters stora renovering blir klar i augusti 2019. 
Spelåret öppnas med en klassiker, nämligen Spel-
man på taket, som bland annat handlar om hur våld 
och ekonomisk kris leder till förföljelser och att 
människor måste gå i exil.

I rollerna får vi se: Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, 
Mats Holmqvist, Thomas Lundin, Sannah Nedergård, 
Filip Ohls, Tove Qvickström, Tom Salminen, Carola 
Sarén, Astrid Stenberg, Ksenia Timoshenko, Maria 
Udd 
Dessutom får vi höra levande musik från scenen. 
Premiären blir den 27.9. och kort därefter, fredag 
4.10 har vi bokat biljetter till förmånligt VIP-gruppris. 
Före föreställningen, som börjar kl 19, har den som 
är intresserad möjlighet att delta i en guidad tur i 
det nya teaterhuset. Nu har restaurangverksamheten 
tagits över av Bock’s Corner och pausserveringen 
sker i nya utrymmen.

Håll datumet i åtanke, så kommer mera information 
när det närmar sig! 

Bibliotekets öppethållningstider                            
kring jul och nyår

Biblioteket har normal öppethållning hela veckan före 
jul. Bokbussen kör sista turerna 
vecka 51, måndag-torsdag. 
Julafton stängt. Biblioteket är öppet torsdag 27.12. kl. 
12-16 och fredag 28.12 kl. 12-19. 
Nyårsafton 31.12. är biblioteket öppet kl 12-15. Däref-
ter öppet igen onsdag 2.1. 2019 kl. 12-17. 
Bokbussen återupptar körningen från och med vecka 
3,  måndag 14.1.2019

Utställningar
Januari månads konstnär i bibliotekets galleri är Anne-
Britt Andtsjö, som visar målningar. 
Februari månads konstnär är Terese Bast, som är bild-
konstnär, men kunde snart konstatera att illustrations-
uppdrag till andras texter och ideér blev mer och mer 
intressant och roligt, framförallt. Bokomslag, illustra-
tioner till tidningar, böcker och andra trycksaker. Jul-
kort, inbjudningskort, logon etc.. 
Terese Bast har illustrerat Tuula Kallioniemis barnbok 
Neljä muskelisoturia, som är nominerad till 2019 års 
Runeberg Junior-pris.

Erfarenhetstalare
En kväll med erfarenhets-
talare Stina Österbro i bib-
lioteket torsdag 31.1. kl. 19. 
Hon talar under rubriken En 
rullstolsburen äventyrare. 
Varmt välkommen!

God jul och Gott Nytt År önskar bibliotekspersonalen!
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God Jul och Gott 
Nytt År! 

 
 

God Jul och Gott 
Nytt År! 
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Hyr en stämningsfull miljö
Prästgårdsmuséet erbjuder en stämningsfull miljö. Muséet kan hyras för olika familjehögtider, som 
vigslar, dop, födelsedagar och släktträffar. I år har det varit utställningar, dop, jul- och konfirmations-
fotograferingar. Ta kontakt med Anita Ismark per telefon 050-5181949 eller per e-post anita.ismark@
gmail.com

Välkommen som medlem
Du är välkommen med som medlem i föreningen. Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften 
direkt till föreningens konto i Korsnäs Andelsbank FI65 5552 2550 0073 37. Efter medlemsregistre-
ringen får du tidningen HEMBYGDEN som ges ut av Finlands svenska hembygdsförbund. Medlemsav-
giften för år 2018 är 10 euro.

Tack för donationen från Ralf och Siri Nylunds trädgårdsfond
Nästa sommar kommer föreningen att satsa på planteringarna vid Korsnäs prästgårdsmuseum! Detta 
tack vare att styrelsen för Korsnäs Handelsträdgård beviljat en donation från Ralf och Siri Nylunds träd-
gårdsfond till muséet.

Alla korsnäsbor, medlemmar, talkoarbetare, skådespelare och donatorer tillönskas

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.

 

Kommunkansliet håller julstängt 

27.12.2018 
28.12.2018 
31.12.2018 

Vid akuta sociala ärenden ring 050 4064 831 kl. 10.00-12.00 

Vid akuta tekniska ärenden ring 050 5506 267/27.12.o.28.12 

                                        050 5910056/31.12. 
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Mån 21.1 kl.18.00 Församlingshemmet. Knopar och 
knutar, trangia samt ”Vett och etikett”.

Mån 28.1 kl. 18.00 Start från församlingshemmet. 
Vi åker till Närpes och bowlar. Scoutkåren betalar 
avgiften. Hemkomst ca 21.00.

Mån 4.2 kl. 18.00 Församlingshemmet. Guld- 
smuggling.

Mån 11.2 kl. 18.00 Församlingshemmet
Röda Korsets Första Hjälp kommer och tränar 
Första Hjälp med oss. Inom- och utomhus. Obliga-
torisk närvaro för årets scouter! Trangia och storm-
lykta.

Mån 18.2 kl.18.00 Start från församlingshemmet. 
Skattjakt utomhus. Ta med lampa och reflexväst. 

Lör 2.3 kl. 08.45 Avfärd från församlingshemmet till 
Öjna med buss.
Vi deltar i Petalax Pilken. Scoutkåren betalar delta-
garavgiften samt ordnar med utrustningen. Varma 
kläder på och varmt dricka och matsäck med!

Mån 4.3 kl. 18.00. Start från församlingshemmet. Vi 
åker till Kåntin i Taklax. Gummistövlar på.  Ta med 
korv och dricka!

Fre-Lör 15-16.3 UTEHAJK. Mera info senare.

Sön 24.3 kl. 10.30 Samling i församlingshemmet. 
Familjegudstjänst och SCOUTDUBBNING.
OBLIGATORISKT FÖR ALLA INSKRIVNA SCOUTER!

Mån 1.4. kl.17.00 Start från församlingshemmet 
med avfärd till Vandringsleden i Bergö. Gummi-
stövlar på. Ta med dricka och korv. 

Mån 8.4 kl. 18.00 Cykelorientering. Start vid för-
samlingshemmet. Hjälm på!

Mån 15.4 kl. 18.00 Scoutavslutning. Start från 
församlingshemmet. Vi åker och fiskar. Ta med 
flytväst, färdigt monterat fiskspö och maskar som 
bete. Scoutkåren bjuder på korv och dricka.

Vecka 31 SOMMARHAJK med en övernattning mitt 
i veckan. 

Reparation på scoutstugan på Halsön
Scoutkårens stuga på Halsön genomgår för till-
fället en större reparation och detta kommer 
att fortsätta under nästa år. Under sommaren 
och hösten har flitiga jobbare reparerat, fixat 
och donat under många helger. Scoutkåren vill 
därför varmt tacka följande talkojobbare: Ken-
neth Stangrund i spetsen med Patrik Nyståhl, 
Krister Sjögren, Kim Rosenqvist, Johan Söder-
lund samt Hampus Stangrund och Philip Rosen-
qvist.

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla duktiga 
scouter och scoutföräldrar!

SCOUTPROGRAM VÅREN 2019

K
o
r
s
n

ä
s
 s

c
o
u

t
e
r
 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r



KORSNÄSNytt

21

ttog hco luj doG  
 !rå ttyn

hco ragnineröf alakol tmas roloksgöhsekry ttöts iv rah rå I  
 .snammasllit luj dog tgitkir nE .renoitasinagro

Fridfull Jul och Gott Nytt År 

Tillönskas alla våra duktiga 
klädsorterare samt alla ni 
som på olika sätt deltagit i 

Baltikumvännernas verksamhet och 
gjort det möjligt att vi kunnat hjälpa 
både i närområdet, Karelen och i de 

Baltiska staterna.

 
Vårens klädinsamling startar 
tisdagen den 19 februari 2019.

Baltikumvännerna r.f.

Molpe uf önskar alla 
funktionärer, sponsorer, 
samarbetspartners och 

dansare/gäster 
God Jul och Gott Nytt År!
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Butiken fylld med

 julblommor och pynt
 VÄLKOMNA!
Julöppet 
lö 22.12  9 - 15
sö 23.12  13 - 16
julafton  9 - 12
Övriga tider är självbetjäningen öppen

Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
    Kyrkobyvägen 59

Tel. 06-3641 410      050-5740 464

Pågående upp murning av en råspis. 

Bäckman och Söner Ab 
 

Utför byggarbeten och murararbeten: 
spisar, skorstenar, plattläggning, badrum, badtunnor. 
Utför också sotning av skorstenar och eldstäder!  

 

 

Ny montering av en 
gammaldags kakelugn från 
slutet av 1800-talet 

För mer information ring: 

Karl-Erik Bäckman 
+358 50 5184085 
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Vi önskar alla våra kunder enVi önskar alla våra kunder en  

God Jul God Jul och ett och ett Gott Nytt ÅrGott Nytt År  

STORT UTBUD I LAGER 

ETT  BEGRÄNSAT PARTI 
VINTERBYXOR HIGHVIS 2035 

AIRTECH KL2 

85,-  

( 129,-) 

Lantbrukskalendern 
2019 via oss 

Lantbrukare, se hit! 

30 € 

TRAMPTRAKTORER 
OCH TILLBEHÖR 

VI HAR ÖPPET I KORSNÄS 
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Läkardagar 10.1, 24.1, 21.2.2019. Vi håller stängt 21.12-1.1. 
Influensavaccin 35€ (vaccin+besök ingår). 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

Vi önskar alla våra kunder 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
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Viime vuonna laadimme talousar-
vion, joka suunniteltiin hieman mii-
nusmerkkiseksi, ja meillä on vielä 
muutava viikko jäljellä sitä talousar-
viovuotta, joten päätynemme budje-
toitua  vastaavaan lopputoteumaan.  
Se, mitä vuoden aikana tapahtui 
on, että verot ja veronpalautukset ja 
niiden kustannukset veloitetaan kun-
nilta täysimääräisesti jo joulukuussa, 
joten vuodelta 2018 meille tulee 
heikompi verotokertymä, kun taas 
kertymän 2019 pitäisi vastaavasti 
olla parempi, kun palautukset arvioi-
daan maksettaviksi  aiemmin vuotta 
ja yhtäjaksoisemmin.

Vuoden 2019 talousarvio ei ole  
vuoden 2018 arviota parempi, vaan 
ehkä vielä vähän heikompi. Tulojen 
suuri väheneminen on päällimmäinen 
syy huoleemme  saada viimeinen rivi 
näyttämään positiivista alkumerkkiä 
,esim. kuntayhtymä Söfukilta tulevat 
vuokratulot  KKK-rakennuksista lak-
kaavat  1.1.2019 lähtien.

Mutta meillä on vielä monta hyvää 
vuotta kirstunpohjalla aiempien vuo-
sien tilinpäätöksistä. Mutta huomioon 
ottaen sen, että kunnalla on edessään 
mittavat kiinteistöinvestoinnit, val-
tuusto päätti korottaa Korsnäsin 
vuoden 2019 veroprosentin  21,00 
prosentista  21,50 prosenttiin.

Kuntataloutta on viime vuosina lei-
mannut jatkuva kiristyminen heikon 
taloustilanteen ja yhä  hidastuvan 

Korsnäsin kunnan 
talousarvio 2019 ja 
taloussuunnitelma 2019-2021

Korsnäsin kunnanvaltuusto käsittelee kunnanhallituksen 
tekemän talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen  kokouk-
sessaan 10.12.2018. Pääkirjoitus on näin ollen kirjoitettu kun-
nanhallituksen valtuustolle tekemän ehdotuksen pohjalta, ja 
kuten kaikki varmaan tiedätte, niin  lopulliset päätökset ovat 
valtuuston käsissä.

verotuottojen kasvun johdosta. 
Kiky-toimenpiteet vaikuttavat sekä 
talouksiin että veroihin, ja Korsnäsin 
kunnan osalta valtionosuudetkin ovat 
vähentyneet.

Kunta on omistanut tulevat kolme 
vuotta taloussuunnitelmavuosiin 
yhteneville teemavuosille siten,  että 
vuosi 2019 on Yrittäjyyden vuosi, 
2020 on Rakentamisen ja asumisen 
vuosi  ja 2021 on Viihtyvyyssatsaus-
ten vuosi.

Yrittäjyyden vuosi näkyy panos-
tuksena  entisen KKK-alueen kiin-
teistöjen yleiskuntoon , automatiikan 
ja  toiminnallisuuden tarkistami-
seen. Toivomme myös saavamme 
alkuun  “Mahdollisuuksien Korsnäs” 
–projektin, jonka pääteemana on 
yrittäjyys. Ala-asteen koulumme 
osallistuvat aktiivisesti YES-yritt-
äjyyskasvatukseen ja heillä on enem-
män yhteyksiä kunnan yrittäjiin. 
Yritystilojen ja tonttien markkinoin-
tia kasvatetaan osallistumalla Vaasan-
seudun yhteiseen yritystoimitilojen 
portaaliin ja hakukoneeseen.  Kunta 
perustaa myös toimen  IT-puolelle, 
mikä lisäresurssi toivottavasti kan-
nustaa myös kunnan kotisivujen 
edelleen kehittämiseen. Paremman 
päätien saamiseksi kunta korottaa 
määrärahaa, ja Rantatie 2,0 antaa 
toivon mukaan paremman infrastruk-
tuurin sekä asukkaille että yrittäjille 
jo kesällä 2019.

Talousarvioehdotus 2019
Ta l o u s a r v i o e h d o t u k s e s s a 

arvioimme toiminnan kokonaistuot-
tojen olevan 3,2 (3,5) miljoonaa 
euroa, ja toiminnan kokonaiskulujen 
16,4 (16,2) miljoonaa  ja  toiminnan 
nettotulokseksi tulevan runsaat 13,1 
(12,8) miljoonaa.  Jos vertaamme 
lukuja suluissa oleviin vuoden 2018 
talousarviolukuihin , niin huo-
maamme,  että pienemmät tulot ja 
jonkin verran kasvaneet menot anta-
vat toteuman, jota on vaikea kattaa 
kunnallisveroprosentin nostosta huo-
limatta.

Mitä normaaliin toimintaan tulee,  
niin olemme laskeneet palkkame-
nojen kasvavan n. 4 %, jolloin las-
kemme paitsi yleissopimuksen 
sisältämän palkkojen kasvun,  myös 
tietyn henkilöstöresurssien lisäyksen 
kunnassa kokonaisuutena.  Kunnan 
palveluksessa tehtävien miestyövu-
osien kokonaismäärän arvioidaan 
kasvavan  vuoden  2018 joulukuun  
126,53 miestyövuodesta 130,77 mie-
styövuoteen joulukuussa 2019.

Rahoitus
Meillä oli verohuippu vuonna 

2014, ja sen saimme  maksaa takai-
sin 2015. Vuosien 2016 ja 2017 tilin-
päätöksissä meillä oli normaalimmat  
lopputoteumat,  ja näyttää siltä kuin 
myös vuodelta 2018 meillä olisi pieni 
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ennustettu lasku. Vuoden 2019 osalta 
olemme seuranneet täysin kuntalii-
ton tavanomaisia ennustetaulukoita 
ja sen ansiosta, että veronkorotuksen 
arvioidaan antavan 140.000 euroa 
lisätuloa, niin vuoden 2019 verotuo-
tot nousevat.

Valtionosuuksien arvioidaan kasva-
van hieman vuodesta 2018, n. 2 %.  
Tämä siitäkin huolimatta, että meillä 
edelleen on väestökehityksessä las-
keva suunta,  ja siitäkin huolimatta, 
että valtio vähentää edelleen kun-
tien valtionosuuksia ja tekee kus-
tannusvertailun, joka pitää sisällään 
negatiivisen indeksikorotuksen ylei-
seen kustannustasoon. Mutta väestön 
kasvulle meillä edelleen olisi tilaa 
täällä Korsnäsissa.

Investoinnit
Lärknäsin uudisrakennuksen ja 

remontoinnin aloittaminen on suun-
niteltu vuoden 2019 suurimmaksi 
investoinniksi.  Ajatuksena on raken-
taa osittain aivan uusia tiloja, jotka 
korvaavat vanhimmat osat, ja sen 
jälkeen korjataan uudemmat siipi-
rakennukset yksi kerrallaan, jona 
aikana uudisrakennusta voidaan 
käyttää evakuointitiloina.Kun kaikki 
osat on rakennettu ja korjattu,  on jäl-
jellä vielä käytöstä poistettavat osat, 
jotka pitäisi purkaa.  Projektin odot-
etaan kestävän kolme vuotta ja kus-
tannukseksi on budjetoitu yhteensä 
5,55 miljoonaa euroa, josta 1 mil-
joona euroa on mukana vuoden 2019 
investointiosiossa. Kunta aikoo myös 
hakea avustusta ARA:lta ja avustus 
on arvioitu n. 2,2 miljoonaksi. Kunta 
pyytää  avustuksesta etukäteistietoa 
vuoden  2019 alussa, kun tarvittavat 
asiakirjat ovat valmiita.

Toiseksi suurin investointi 2019 
on Rantatiehen budjetoitu avustus ja 

toivomme, että se saa asianosaiset 
valtiolliset viranomaiset kiirehtimään 
uuden päällystyksen  projektia välillä 
Moikipää-Korsnäs.

Kunnantaloa varten on  50.000 
euron suunnittelumääräraha mukana 
vuodelle 2019, ja alustava investoin-
tisumma taloussuunnitelmassa 2020-
2022, mutta tässä vaiheessa ei vielä 
ole päätetty, mitä projektiin sisällyte-
tään.

Yhteensä meillä on menopuolella  
1.546.800 euron investointibudjetti  
vuodelle 2019 ja 80.000 euroa arvioi-
tuna tulopuolelle, mikä merkitsee 
1.466.800 euron nettoinvestointia. 
Investoinnit ovat edelleen huomatta-
vasti korkeammat kuin kunnan pois-
tot ja pitkälllä tähtäyksellä  tason 
pitäisi aleta.

Velanotto
Koska kunta suunnittelee investoi-

vansa enemmän kuin poistot antavat 
myöten, tarvitaan lisärahoitus pit-
käaikaisina lainoina. Vuodelle 2019 
suunnitellaan otettavan uusia lainoja 
2.500.000 euron arvosta, kun taas 
lyhennyksiä arvioidaan tehtävän 
1.578.000 eurolla. Se merkitsee, että 
kunnan velkaantuneisuus tulee kas-
vamaan, joten se nousee, yhdessä 
sisäisten lainojen kanssa,  4.192.000 
euroon,  ja se tarkoittaa n. 1.950 
euron velanottoa asukasta kohti.

Korsnäsin kunnan tavoitteena on 
olla palvelualtis yrityskunta, joka 
vaalii viihtyisyyttä ja elämänlaatua. 
Kuntatoimi budjetteineen ja suun-
nitteluineen tukee työtä yhteisten 
visioiden hyväksi  ja matkalla niihin  
vuoden 2019 talousarviosta näyttää 
tulevan hyvä työväline.

Christina Båssar
Kunnanjohtaja

Korotettu 
tuloveroaste

Valtuusto vahvisti 12.11.2018 
Korsnäsin vuoden 2019  tulo-
veroasteen  21,50 %:ksi, mikä 
on 0,5 %-yksikön korotus  aiem-
piin vuosiin verrattuna.

Korsnäsissa on ollut 21,00 %:n 
tuloveroaste vuodesta 2014,mutta nyt 
oli aika korotukselle. 0,5 %-yksikön 
korotus vastaa noin 140.000 euron 
tulolisäystä Korsnäsin kunnalle.

Vuonna 2017 oli  kuntien kes-
kimääräinen tuloveroaste 19,92 
prosenttia. Vuoden 2017 korkein 
tuloveroaste oli 22,50 ja alin 16,50.

Kiinteistövero      
ei muutu

Kunnanhallitus vahvisti 
12.11.2018 kiinteistöveropro-
senttiasteet  vuodelle 2019. Taso 
pidetään samana kuin kuluvana 
vuonna.

Yleisen kiinteistöveroasteen vaih-
teluväli on 0,93-2.00 prosenttia. 
Vakituisessa asuinkäytössä  olevien 
rakennusten vaihteluväli on 0,41-
0,90 prosenttia. Rakentamattomien 
rakennuspaikkojen veroaste on väh-
intään yleinen veroprosentti + 3,00, 
kuitenkin korkeintaan 6,00 prosent-
tia. Muiden asuinrakennusten vero-
prosenttiaste  voi olla 0,93 – 2,00 
prosenttia.

Korsnäsin kiinteistöveroprosent-
tiasteet vuodelle 2019

• yleinen kiinteistövero 0,93 %
• vakituisessa asuinkäytössä 

olevat rakennukset 0,50 %
• vapaa-ajan asunnot 1,30 %
• yleishyödylliset yhteisöt 0 %
• voimalarakennukset ja  -raken-

nelmat 3,10 %
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Vapautus kunnallis-            
ja kiinteistöverosta

Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapautusta kos-
keva päätösoikeus siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 
veronkantolain muutoksella. Kunta voi kuiten-
kin pidättää itselleen päätösoikeuden. Kunta 
voi jättää veronkantoviranomaiselle ilmoituk-
sen kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevasta 
päätösoikeudesta.

Ilmoituksen mukaisesti kunta ratkaisee tuolloin asiat, 
jotka koskevat kunnallisverosta tai kiinteistöverosta 
vapautusta tai molemmista. Pidättääkseen itselleen 
hakemuksia koskevan päätösoikeuden kaudella 1.1.2019 
– 31.12.2021 on kunnan tehtävä ilmoitus Verohallinnolle 
viimeistään 20.11.2018.
Korsnäsin valtuusto päätti 12.11.2018 pidättää kunnalle 
päätösoikeuden koskien hakemuksia    kunnallis- ja 
kiinteistöveron vapautuksesta  kaudella 1.1.2019 – 
31.12.2021. 

Muutoksia talousarvioon 
Valtuusto teki muutoksia  kuluvan vuoden 

talousarvioon noin  450.000 eurolla, 12.11.2018 
kokouksessaan. 

Vuosina 2015 ja 2016  Korsnäsin kunnan verokehitys 
oli  -1,0 % kunnallisveron osalta ja vuosina 2016 ja 2017 
kunnan kunnallisverokehitys laski kokonaista -5,5 %.  
Heikentynyt verokehitys vaikuttaa nyt kunnan verototeu-
maan vuodelta 2018 siten, että budjetoitua verotasoa ei 
saavuteta.

Kunnallisverojen vähenemisestä  on näin ollen tehtävä  
170.000 euron muutos talousarvioon. Yhteisöveron 
kehitys vuonna 2016 vuoteen  2017 näyttää sekin 10,8 
%  vähenemistä.  Täten  talousarviota on pienennettävä 
yhteisöverojen osalta 100.000 eurolla. 

Valtionosuusennuste vuodelta 2018 osoittaa, että val-
tionosuudet voivat ylittää budjetoidun tason n. 35.000 
eurolla. Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä 
tehdään 30.000 euron muutos talousarvioon ja veronta-
sausta koskevasta valtionosuudesta  tehdään lisäksi  5.000 
euron talousarviomuutos. Opetuksen valtionosuuden 
odotetaan voivan laskea edelleen , edelliseen ennuste-
eseen verrattuna, johtuen suunniteltua pienemmästä oppi-
lasmäärästä  syksystä 2018 lähtien.

Vuodelle 2018 sairaanhoidon kustannukset budjetoitiin 
2.732.300 euroksi.  Sairaanhoidon talousarviomäärära-
hasta on 32 %  jäljellä 9 kuukauden toiminnan jälkeen, 
minkä vuoksi  sairaanhoitokustannusten talousarvion 
vähennys vuodelta 2018 voidaan arvioida tältä näkymältä  
150.000 euroksi.

Vuoden 2018 vaaleihin budjetoiduista määrärahoista ei 

toteutunut presidentin vaalien toinen kierros eikä suunni-
tellut maakuntavaalit.  Vaalien määrärahoista on jäljellä 
11.000 euroa kulupuolella ja 6900 euroa toteuttamatto-
mina  tuottoina. Vaalien määrärahaa vähennetään 4100 
eurolla netto.

Maapoliittinen ohjelma
Kunnanvaltuusto keskusteli kahdessa iltakou-

lussaan kunnan asuinympäristöjen kehityksestä 
ja vaihtoehdoista.  Iltakoulujen antina kunnan-
hallitus nimesi  5.11.2018 työryhmän, joka voi 
jatkaa työtä käytyjen keskustelujen pohjalta. 
Työryhmän muodostavat Håkan Wester, Roger 
Backholm, Camilla Ribacka, Marcus Nordmyr, 
Jens Bjurbäck ja Christina Båssar.

Kunnan kehitystä ja strategisen yleiskaavan laatimista 
ajatellen työryhmä sai tehtäväkseen laatia maapoliittisen 
ohjelman, joka selvittää kunnan maanhankinnan suunta-
viivat. Maapoliittisen ohjelman on oltava valmis hyväks-
yttäväksi toukokuussa 2019  sitä silmälläpitäen, että 
Korsnäsissa vuosi 2020 on “Rakentamisen ja asumisen”  
teemavuosi.

Stipendien jako
Kunnanhallitus käsitteli syksyn stipendiha-

kemukset 26.11.2018 kokouksessaan.

Silverberg apuraharahasto
Kunnanhallitus päättää myöntää niille 36 hakijalle sti-

pendin, jotka täyttävät stipendille asetetut vaatimukset ja 
ovat jättäneet hakemuksen ajoissa. Stipendin suuruus on 
350 euroa/opiskelija syyslukukaudelle 2018.

36 opiskelijaa saivat stipendin syyslukukaudelle 2018.

Korsnäsin kunnan apuraharahasto
Korsnäsin valtuusto perusti Korsnäsin kunnan apura-

harahaston vuonna 2001. Kahdeksan opiskelijaa anoi 
stipendiä apuraharahastosta. Kaikki hakijat täyttävät ase-
tetut vaatimukset ja heille myönnetään 105 euron stipendi 
syyslukukaudelle 2018.

Mainoskylttiä                
sponsoroidaan

Korsnäsin jalkapalloseura (Korsnäs fotbolls-
förening r.f.) lähetti kyselyn kunnan yrityksille ja 
organisaatioille, haluavatko he olla mukana spon-
soroimassa seuran toimintaa.

Seura hankkii mainoskylttejä, jotka nostetaan esiin 



KORSNÄSNytt

33

K
o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

KORSNÄSINUutiset

seuran kotiotteluihin Korsnäsin keskusurheilukentälle.
Kunnanhallitus päätti 26.11.2018 tehdä mainoskylti-

stä sponsorisopimuksen kausille 2019-2020, 375 euron 
vuotuisella summalla + 100 euroa kyltin valmistukseen.  
Sponsorisopimus on voimassa kaksi vuotta allekirjoituk-
sesta ja sitä pidennetään vuodella kerrallaan, jos sopi-
musta ei ole sanottu irti  3 kuukautta ennen sopimusajan 
päättymistä.  Kunta saa sponsorisummalla 224 x 61 cm 
suuruisen kyltin, joka sijoitetaan urheilukentän pitkittäis-
sivulle katsomoa vastapäätä.

Edsviksjönin monitoimiyh-
distykselle ei avustusta

Edsviksjönin monitoimiyhdistys (Edsviksjöns 
Allaktivitesförening r.f)  on anonut kunnallista 
avustusta vuodelle 2019 Alvinatalon jatkotoimen-
piteitä varten.

Yhdistykselle  myönnettiin avustus tähän projektiin 
ensimmäisen kerran vuodelle 2016.  Silloin kunta sitoutui 
tukemaan yhdistystä ja sen projektia  Alvinatalon siirrolla 
Edsviksjöniin sinä kolmivuotiskautena, jonka projektin 
oli määrä kestää. Yhdistys anoi 2.000 euroa (2016), 1.500 
euroa (2017) ja 1.500 euroa (2018).

Alkuperäissuunnitelman mukaan projektin pitä-
isi olla valmis, mitä tulee Alvinatalon siirtoon. Yhdi-
styksellä on mahdollisuus jatkossa hakea avustusta 
normaaleista kunnallisista yhdistysavustuksista jatkuvaa 
toimintaansa varten. Tällä perusteella kunnanhallitus hyl-
käsi 26.11.2018 yhdistyksen anomuksen vuodelle 2019.

Yritystilojen ja –tonttien 
rekisteri

Vaasanseudun toimitilarekisteri  (www.vaasanseudunt-
oimitilat) on palvelu, joka välittää tietoa Vaasanseudun 
vapaista yritystiloista  ja –tonteista. Tavoitteena on pal-
vella seudun yrityksiä ja kuntia reaaliaikaisesti tiedolla 
vapaista yritystoimitiloista ja –tonteista.

Ehdotuksena on laajempi yhteistyö 1.1.2019 lähtien Vaa-
sanseudun kuntien ja VASEKin kesken, niin että kunnat 
voivat ostaa palvelun kuntien väestömäärään perustuen. 
Tarvitaan yhteensä 23.000 euron korvaus vuotta kohti 
vuosilta 2019 ja 2020, mikä peittää alustamaksut sekä 
työkorvauksen Vaasa Parkin henkilökunnalle.

Kunnanhallitus päätti 5.11.2018 osallistua yhteistyöhön 
Vaasa Parkin kanssa ja sitoutuu osallistumaan 871 euron 
maksulla vuosilta 2019 ja 2020.

Poikelin tuulivoimapuiston 
osayleiskaava kumottu

Korsnäsin valtuusto hyväksyi 21.3.2016 Poike-
lin tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Sen jälkeen Erik Pettersson valitti valtuuston päätök-
sestä Vaasan hallinto-oikeuteen.Vaasan hallinto-oikeus 
antoi asiasta päätöksen 13.4.2018 ja kumoaa kunnanval-
tuuston päätöksen.

Korsnäsin kunta ei valittanut hallinto-oikeuden päätök-
sestä. Valituksen ollessa meneillään kunnanhallitus ei 
ole ryhtynyt toimeenpanotoimiin kyseisen suunnitelman 
suhteen. Koska valtuuston päätös kumottiin ja valmistel-
uprosessissa todettiin jääviys, niin suunnitelma raukeaa 
ja suunnitteluprosessi on aloitettava alusta uudelleen.

Kunnanhallitus totesi 5.11.2018 hallinto-oikeuden 
kumonneen kunnanvaltuuston 21.3.2016 päätöksen ja 
odottaa suunnittelijoiden uusittua anomusta alueen suun-
nittelusta.

Lausunto Isonkyrön kunnan 
maakuntavaihdoksesta

Isonkyrön kunta jätti  2. marraskuuta 2018  
anomuksen  kunnan siirtämisestä  Pohjanmaan 
maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. 
Valtiovarainministeriö pyysi  kunnilta lausuntoa 
Isonkyrön kunnan maakuntajaon muutosta kos-
kevaan ehdotukseen.

Isonkyrön kunnan anomuksen siirrosta Etelä-Pohjan-
maan maakuntaan voidaan katsoa liittyvän meneillään 
olevaan sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyyn. 
Hallituksen reformiministerityöryhmä antoi ohjeen 
(26.5.2016) siitä, että Isonkyrön tulevassa sote-maakun-
nassa tulee kuulua samaan maakuntaan kuin Seinäjoki, 
koska kunta jo palvelurakenneuudistuksen yhteydessä 
valitsi Seinäjoen yhteistyökumppanikseen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.

Isokyrö esittää myös, että nykyinen maakuntajako mer-
kitsee monenlaista hankaluutta kunnan kehitykselle ja 
toiminnalle. Aivan konkreettisesti mainitaan  maakun-
tasuunnitelmiin ja hanketoimintaan liittyvät ongelmat 
sekä kunnan taksiliikennöitsijöiden ongelmat, kun Kela- 
määräykset velvoittavat heillä olemaan kaksi eri välitys-
laitetta.

Lausunto 
Korsnäsin kunta antoi 26.11.2018 seuraavan lausunnon 

koskien Isonkyrön anomusta maakuntavaihdoksesta:
Korsnäsin kunnassa on ymmärrystä sille, että Isonkyrön 

kunnan toivomuksena on pitää maakuntarajat yhteneväi-
sinä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Varsinkin kun 
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Kyrönmaan yhteistyö hajotettiin siten, että Laihia tekee 
yhteistyötä Vaasan kanssa ja Isokyrö Seinäjoen kanssa.

Korsnäsin kunta katsoo, että yhteistyö elinkeinoelämän 
alalla ja yhteinen elinkeinoyhtiö VASEK on tuonut Vaa-
sanseudulle paremman tasapainon eri kielienemmistöis-
ten ja rakenteisten kuntien kesken  Isokyrön osallistuessa 
yhteistyöhön.  Vaasanseudulla on pitkä perinne yhteisty-
östä elinkeinoelämän alalla.

Vuoden 2014 tilaston pohjalta näyttää kuin pendelöinti 
olisi suurempaa Isostakyröstä Vaasaan (494 kpl) kuin 
pendelöinti  Isostakyröstä Seinäjoelle (280 kpl). Tämä voi 
luonnollisesti johtua  yhteistyötoiminnoista  ja muuttuu 
ajan myötä, mutta tosiasiassa pendeliliike historiallisesti 
ottaen on ollut suurempi  Vaasaan keskuspaikkana.

Korsnäsin kunta katsoo, että maakuntavaihdos olisi 
yksinkertaisempi mahdolliseen uuteen maakuntapohjai-
seen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään siirty-
misen yhteydessä.  Kaikki kuntayhtymät lakkautetaan 
maakuntauudistuksen yhteydessä,  ja rahoitusjärjestelmä 
pohjautuu  maakunnan toiminnan ja väestön oikeuttamiin  
valtionosuuksiin. Siirtymisen aikaistaminen merkitsee, 
että Pohjanmaan maakuntaliiton rahoitus jaetaan uudel-
leen ja maakuntaliiton koko luottamusmiesorganisaatio 
valitaan uudelleen.

Korsnäsin kunta katsoo, että Isonkyrön kunnan 
maakuntavaihdos tehdään vasta sote- ja maakuntauu-
distuksen toimeenpanon yhteydessä.

Islamin uskonnon opetus
Kotikielen ja uskonnon opetusta koskeva aloite 

tuli 30.5.2018. Oppilailla on oikeus saada oman 
uskontonsa mukaista opetusta, jos kyseiseen 
uskontoon kuuluvia oppilaita on kunnassa vähin-
tään kolme ja heidän huoltajansa anoo sitä ope-
tusta.

Korsnäsin kirkonkylän koulusta on tehty lisäselvitys 
kyselyn muodossa. Kymmenen huoltajaa ilmoitti, että 
he toivovat islamin opetusta lapsillensa, ei pelkästään 
kotikielen opetusta.Tämä merkitsee, että Kornäsin kir-
konkylän koulussa pitää järjestää opetusta tälle ryhmälle.

Kotikielen opetusta suositellaan oppilaille, joiden äidin-
kieli on eri kuin koulukieli, mutta kunta itse päättää jär-
jestetäänkö kyseistä opetusta. Koulutuksen järjestäjällä ei 
siten ole lakiin perustuvaa velvollisuutta opetuksen järje-
stämiseen oppilaan omassa äidinkielessä. Oman äidinkie-
len opetus käsittää kaksi vuosiviikkotuntia ja järjestetään 
yleisen opetuksen ulkopuolella.

Mikäli uskonnon opetus alkaa tammikuusta 2019 kah-
della viikottaisella opetustunnilla , se merkitsee 8.000 
euron lisäkustannusta koulun talousarvioon. Vastaava 

summa tarvitaan kotikielen kahden tunnin viikottaisen 
opetuksen järjestämiseen.

Sivistyslautakunta päätti 27.11.2018, että islamin 
uskonnon opetus aloitetaan elokuusta 2019 huoltajien 
anomuksen mukaisesti.  Opettaja palkataan ja lautakunta 
anoo vuoden 2019  talouarvioon 8.000 euron korotusta.

Aloitteesta kävi ilmi myös, että huoltajat toivovat 
järjestettävän bosnian kotikielen opetusta  lapsilleen. 
Lautakunta  asennoituu positiivisesti ja selvittää, miten 
toimitaan. Kunnassa on myös burmalaisia, venäjän-
kielisiä ja vietnamin kieltä puhuvia. Yhtenä vaihtoehtona 
lautakunta selvittää, voiko kotikielen  opetusta järjestää 
kerhotoimintana.

Lärknäs-Annakodin  
yksikönjohtaja 

Lärknäs-Annakodin yksikönjohtajan 100 % toimi julis-
tettiin avoimeksi 27.10.2018. Yksikönjohtajan toimeen 
tuli kuusi hakemusta määräaikaan mennessä.

Perusturvalautakunta valitsi 27.11.2018 Johanna Juth-
borgin Lärknäs-Annakodin yksikönjohtajan toimeen 
1.1.2019 alkaen.
 
Lärknäsin sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan 100 % toimi julistettiin avoimeksi 
27.10.2018. Sairaanhoitajan toimeen tuli yksi hakemus.

Perusturvalautakunta palkkasi 27.11.2018 Jenny Nyfor-
sin sairaanhoitajaksi 100 %  1.1.2019 lähtien, toistaiseksi.

Koska Nyfors on jo palkattuna sairaanhoitajaksi 78,43 
%, tulee se toimi julistettavaksi avoimeksi vuoden 2019 
aikana.

Annakodin lähihoitaja
Lähihoitajan 67,3 % toimi julistettiin avoimeksi 

27.10.2018. Yksi hakemus tuli lähihoitajan toimeen.
Perusturvalautakunta palkkasi 27.11.2018 Claudia 

Graqvistin lähihoitajaksi, 67,3 % kokoaikatyöstä, ajalle 
1.1.2019 – 31.12.2019, ksoka Granqvist ei täytä päte-
vyysvaatimuksia.

Mikäli Granqvist osoittaa todistuksella  tyydyttävää 
suomen puhe- ja kirjoituskielen taitoa, viimeistään 
31.12.2019, toimi voidaan muuttaa vakinaiseksi toi-
meksi. Neljän kuukauden koeaikaa sovelletaan.
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Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevat määräyk-
set ovat muuttuneet vuosien varrella monta kertaa. Uudet 
muutokset tulivat voimaan huhtikuussa 2017. Niiden 
mukaan kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät, jotka eivät 
täytä ympäristönsuojelulain puhdistusvaatimuksia, tulee 
uusia viimeistään 31.10.2019, jos kiinteistö sijaitsee pohja-
vesialueella tai sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. 
Jos kiinteistö sijaitsee kunnan vahvistamalla viemärin toim-
inta-alueella (taajamassa), kiinteistöllä on velvollisuus liittyä 
siihen riippumatta etäisyydestä vesistöön. Kiinteistöjä muilla 
alueilla ei enää koske mikään määräaika tehostamistoimille, 
vaan jätevesijärjestelmä on uusittava viimeistään kiinteistön 
seuraavan suuremman korjaus- tai muutostyön yhteydessä, 
silloin kun kyseessä on toimenpide- tai rakennusluvanvarai-
nen toimi.

Keitä uudistus koskee? 
Jos kiinteistöllä on jo ympäristönsuojelulain puhdistusvaa-

timukset täyttävä jätevesijärjestelmä, järjestelmää ei tarvitse 
uusia. Näin on yleensä niissä kiinteistöissä, joille on myön-
netty rakennuslupa vuonna 2004 tai sitä myöhemmin, koska 
vuodesta 2004 alkaen kiinteistöillä on vaadittu nykyisen 
lainsäädännön mukaista jätevesien puhdistamista. Mitään 
toimenpiteitä ei vaadita, jos kiinteistö on liitetty vesihuoltolai-
toksen viemäriverkkoon tai jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja 
kuivakäymälä. Henkilöt, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943, 
saavat iän perusteella vapautuksen järjestelmän uusimisesta 
vakituiseen asuntoonsa, jos ei ole riskiä, että jätevesi saastut-
taisi ympäristöä. Lykkäystä määräajasta 31.10.2019 voi hakea 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jos jäteveden 
määrä jää huomattavan pieneksi tai kustannukset nousevat 
kohtuuttoman suuriksi. 

Jätevesi sisältää ravinteita ja epäterveellisiä bakteereja, jotka 
pilaavat lähiympäristöä ja voivat heikentää ojavesien ja ranta-
vesien hygieenistä laatua. Luonnolliset ravinteet, kuten typpi 
ja fosfori, voivat liian suurina määrinä ja väärissä paikoissa 
aiheuttaa pilaantumista ja rehevöitymistä. Rehevöityminen 

Ajankohtaisia muutoksia haja-asutusalueen jätevesien käsittelyssä
edistää muun muassa niin kutsutun sinilevän (oikeammin 
syanobakteerien) kasvua ja saa meren ekosysteemin epätas-
apainoon. Perinteiset lietekaivot poistavat vain hyvin pienen 
osan jätevesien sisältämistä ravinteista ja bakteereista, eivätkä 
ne siksi täytä ympäristönsuojelulain puhdistusvaatimuksia. 
Jätehuoltomääräysten mukaan lietekaivo on tyhjennettävä 
vähintään 1–2 kertaa vuodessa.

Toimi näin! 
Tarkista nykyisen jätevesijärjestelmän kunto ja selvitä, 

voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. 
Kunnalta saat tietoa jäteveden käsittelystä alueilla, joilla on 
kunnan viemäri, ja alueista, joille viemärin rakentamista suun-
nitellaan. Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, kannattaa hank-
kia avuksi kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt 
jätevesisuunnittelija. Myös järjestelmän asentajan valinnassa 
kannattaa luottaa kokeneeseen urakoitsijaan, jolla on refe-
renssejä vastaavien järjestelmien asentamisesta.

Käyttö- ja huolto-ohjeet
Kaikilla kiinteistöillä, joilla jätevettä tuotetaan, on oltava 

selvitys jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huol-
to-ohje. Selvitys ja ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja esitetään 
tarvittaessa viranomaisille. 

Lisätietoja: 
Ympäristö- ja terveystarkastaja Marica Stolpe, marica.
stolpe@mustasaari.fi puh. 044 727 7995
Tekninen päällikkö Ulf Granås, puh. 050 5910 056  
Rakennustarkastaja Johnny Granqvist, puh. 050 369 4007 

SYKEn kartta viitteellisen 100 metrin vyöhykkeen vesistö-
ille ja merenrannoille: 
http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d 

Kuvalähde: Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, ympäristöministeriö, 7.11.2018 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely
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Kunnankanslia on suljettuna joulun aikana 

27.12.2018 
28.12.2018 
31.12.2018 

Sosiaalitoimi päivystää puhelimesssa 050 4064 831 klo 10.00-12.00 

Tekninen toimi päivystää: 27.12. ja 28.12. 050-5506 267  

31.12: 050-591 0056
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