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Skördetider i  
skog och mark

Så här i hösttider är det dags att ta tillvara dels det som växer 
ute i våra skogar och dels det som vi själva har planterat i våra 
trädgårdar. Jag kan inte påstå att jag är speciellt bra på att plocka 
skogsbär och svampar. Men det sitter lite i ryggmärgen och man 
minns tillbaka till barndomens vedermödor. I vår familj satte mina 
föräldrar stor vikt på att det skulle plockar skogsbär av alla det 
slag. Vi barn i familjen var nog inte lika övertygade om den saken 
men fick snällt finna oss i att bli packade in i en gammal Volvo 
PV och sedan utslussade med varsitt ämbar för att dra sitt strå till 
familjens försörjning. Ungefär hälften av medlemmarna i familjen 
ägde någon forma av lokalsinne, den andra hälften var helt utan, 
så vi var vilse i skogen ungefär varannan gång, lite beroende på 
vem som var med och i vilken skog vi gett oss in. Men som ni hör 
så var det ofta förknippat med någon form av äventyr och dråp-
ligheter och när det blev dags för kaffepaus i skogen så blev nog 
skratten rätt så många också. 

Den här hösten har jag dessvärre minimerat mina egna 
turer i skog och mark, trots bra väder och skog inpå knu-
tarna. Jag klarar nämligen inte av alla dessa älgflugor 
som nu verkar vara i alla buskar och snår. Det känns lite 
snopet, för när man har ett arbete som innebär att man ska 
sitta stilla långa stunder så har nog naturen varit ett härligt 
sätt att få rekreation och motion. 

Vad är det som händer i vår natur egentligen? Lupi-
nerna kan klassas som invasiv art i vår natur, men vad 
kan vi göra åt älgflugor, fästingar, vargar och skarvar? Jag 
kan inte påminna mig att vi hade problem med någon av 
dessa arter när jag var liten och sprang omkring i skogen. 
Är det någon som har kontroll på hur helhetsbilden av vår 
natur ser ut, eller har vi bara olika grupper som värnar om 
just sin del?

Jag lyssnade i sommar på en podd som innehöll en 
tankeväckande historia om hur inplantering av varg i en 
nationalpark i USA fick floden att ändra riktigt. Ja, det 
låter otroligt och det var ju naturligtvis inte det resultat 
som de ansvariga hade tänkt sig. Man hade ett enkelt 
problem, kan tyckas. Hjortarna i nationalparken hade 
blivit för många och hade inte någon naturlig fiende, så 
lösningen tycktes vara att plantera in en naturlig fiende, 
vargen. Men när man hade planterat in vargen så slutade 
hjortarna att beta på öppna utrymmen och blev också väl-
digt rädda att dricka invid floden. Vilket i sin tur ledde till 
att det började växa upp sly, buskar och träd vid floden. 
Den nya vegetationen lockade till sig nya djur och bävern 
dök upp i bilden. Bävern i sin tur satte igång att bygga 
dammar och fördämningar och så småningom ändrade 
floden sin riktning.

Konsekvensbedömning borde utgöra en stabil grund för 
olika beslut och jag tror att vi anser att vi beaktar olika 
konsekvenser också när vi gör våra beslut. Ändå inträffar 

det också saker som en följd av beslut, saker som kommer 
som en överraskning även för den mest garvade besluts-
fattaren. Ja, floden ändrar plötsligt riktning.

Under hösten så ska alla kommuner som hör till Vasa 
sjukvårdsdistrikt ta ställning till en ändring av samkom-
munens grundavtal. En ändring som skulle ge möjlighet 
att på frivillig väg bygga upp en mer integrerad social- 
och hälsovård i Österbotten. Det har varit många möten 
och diskussioner kring ämnet på olika håll i regionen. 
Det finns säkert också lika många åsikter om fördelar och 
nackdelar som det har varit deltagare i diskussionerna. Så 
när man som kommunal tjänsteman sitter och ska skriva 
sitt utlåtande om förslaget så är jag nog inte riktigt säker 
på vart floden kommer att svänga.  Vi vet vad vi har idag, 
men vi vet inte vad framtiden för med sig. Då tänker jag 
på hur den nuvarande regeringen och riksdagen tänker att 
social- och hälsovården ska utvecklas och vilka möjlig-
heter den utvecklingen kan ge Korsnäs kommun och våra 
grannkommuner. 

När jag ser på slutresultatet av mitt försök att beakta 
olika konsekvenser så känns det nog än en gång som 
om vi går in för att föra in osäkra element i ekvationen. 
Alla osäkra element gör det allt svårare att beräkna och 
beakta olika utfall och slutresultat. Det får mig att tänka 
på de som tog beslut om att plantera in vargen i natur-
parken som en lösning på de många hjortarna, hur hade 
det månne gått om man bara tagit hjälp av fler jägare och 
skjutit bort fler hjortar? Eller hade det varit bättre att inte 
göra någonting alls? Kanske naturen hade en egen lös-
ning på problemet? Ja, var det egentligen kanske inget 
problem alls, annat än för någon enstaka beslutsfattare!

Christina Båssar, kommundirektör
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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.

KONKURRENSUTSATT
SÅ BÅDE SKARVEN, SÄLEN OCH 
MÄNNISKORNA GILLAR OSS? 

JO DET STÄMMER... 
NJA...

MEN DET ÄR 
VÄL BRA OM 
DE GILLAR 
   OSS... 

©PALAPELIPERHE/FARBRORN.COM

Korsnäs kommun har i sommar arrangerat en tävling om den bästa bilden från 
Korsnäs. På första sidan och här intill presenteras de bästa bilderna. 

Vinnare blev Valeria Kavaya med svanbilden och får ett presentkort till Strand-Mölle. P pärmen 
och här intill syns några av de andra förslagen.

Sommarens bästa bild

3Valeria Kavaya

6Anne-Britt Andstjö

Tomas Baliukonis4

Christiel Bäcklund 6
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Under sommarmånaderna 
när grundvattnet är som lägst 
vid grundvattentäkterna, har 
halten av järn varit mycket hög 
i råvattnet. Vattenreningsver-
kets sandfilter är inte dimensio-
nerade att filtrera all den mängd 
järn som behövs, vilket lett till 
att gränsvärdet för järn över-
skridits i vattenledningsnätet.

En planering på alternativa 
lösningar för rening av järn har 
påbörjats av Korsnäs kommun. 
Konsultföretaget Projektenga-
gemang har presenterat olika 
alternativa lösningar för förbätt-
ring av rening av dricksvattnet. I 
årets budget finns ett anslag om 
100.000 euro för rening av järn 
vid vattenreningsverket.

Pilotförsök
Tekniska nämnden beslutade 

8.4.2019 att med pilotförsök testa 
anläggningen Filtralite under ett 
halvt år. Efter testperioden tas 
beslut om installation.

Pilotprojektet med Filtralite har 
ännu inte börjat. Systemet löser 
inte de akuta problemen som finns 
vid vattenverket. 

Vattenanalyser som togs 
25.6.2019 visade att kvalitetsre-
kommendationerna för järn och 
mangan överskreds. Färgen och 
grumligheten var hög. 

Mot slutet av juli började konsu-
menter höra av sig med anledning 
av missfärgat vatten. Orsaken till 
det missfärgade vattnet berodde 
troligen på det varma och torra 
vädret under juli månad med en 
hög konsumtion av vatten, vilket 
ledde till att vattenreningsver-
kets sandfilter inte klarade av att 
rena den mängd järn, som fanns i 
råvattnet.

Dessutom sjönk grundvattnet 
mycket snabbt vilket i sin tur 
resulterade i hög utfällning av 
järn. Grundvattennivån har ändå i 

sommar varit på en lite högre nivå 
jämfört med sommaren 2018.

Nytt mobilt vattenreningsverk
En akut problemlösning kunde 

vara att installera ett mobilt vat-
tenreningsverk med UF-rening. 
Det finns en tillgänglig anlägg-
ning, som klarar av ett flöde om 
30-70 m³/h, vilket motsvarar 
Korsnäs kommuns behov. Med 
UF-tekniken reduceras järnet med 
50-90 % samt färgtal och klarhet 
över 90 %. Det är dock oklart hur 
bra mangan- och nickelreningen 
kommer att fungera. 

Det begagnade mobila vat-
tenreningsverket kan hyras under 
ett år för 88.000 euro. Installa-
tion och leverans tillkommer, 
vilket innebär en kostnad på cirka 
100.000 euro/år. Det mobila vat-
tenreningsverket kan efter hyresti-
dens utgång inlösas för en kostnad 
på 225.000 euro. 

För att täcka kostnaden för det 
mobila vattenreningsverket behö-
ver eventuellt vattenförbruknings-
avgifterna höjas.

Eftersom kvaliteten på vattnet 
blivit betydligt sämre under som-
maren och det finns en osäkerhet 
om Filtralite fungerar för kommu-
nens vatten, kan ett mobilt renings-
verk bli den ekonomiskt billigaste 
lösningen. Rengöringsbehovet i 
ledningsnätet blir dessutom inte 
lika omfattande ju fortare proble-
met fås under kontroll. Tekniska 
nämnden föreslog 3.9.2019 att 
det mobila vattenreningsverket 

hyrs under 1 år och införskaffas 
om reningen fungerar tillfredsstäl-
lande. Dessutom utförs en pilotre-
ning med järnmanganturbfilter för 
10 m³/h under den tid som renings-
verket hyrs. Ett tilläggsanslag om 
34.000 euro behövs.

Förslaget innebär att en höjning 
av vattenförbrukningsavgiften kan 
behöva göras för år 2020.

I vattentjänstverkets budget finns 
ett anslag för pågående investe-
ringar 100.000 euro för rening av 
järn och en ny generator till vat-
tenverket. Om det mobila renings-
verket tas i bruk under hösten, 
kommer en tilläggskostnad redan 
2019 medan huvudparten kommer 
under 2020. Blir det ett beslut om 
inköp så kommer verksamhetsåret 
2020 at belastas både av hyres-
utgifter på driften samt av ökade 
avskrivningar då den nya anlägg-
ningen tas i bruk. 

För att finansiera en driftskost-
nadsökning om ca 50.000 euro 
per år borde vattenavgifterna 
höjas med 0,30 euro/m3, vilket 
ger 42.000 euro mera i inkomster. 
En höjning av grundavgiften med 
10 euro per anslutning ger 7.880 
euro till per år. De nya avgifterna 
skulle då bli 1,60 euro/m3 och nya 
grundavgiften 72 €/år.

Kommunstyrelsen godkände 
tekniska nämndens förslag och 
föreslog för fullmäktige att vat-
tentjänstverket kan beviljas ett 
tilläggsanslag för hyresutgifter för 
det mobila reningsverket UF1080 
om 34.000 euro i 2019 års budget.

Det föreslagna vattenrenings-
verket finns i en 40 fots isolerad 
container och kan stå utomhus 
invid vattenverket. Om renings-
verket fungerar som planerat, 
kommer dricksvattnet att bli helt 
klart, smaken blir bättre, och ren-
göringsbehovet hos konsumen-
terna blir lägre.

Förbättrad rening av järn i dricksvattnet
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Bostadsområdet på Bovägen 
har utbyggts enligt den fast-
ställda detaljplanen. Bärvägen 
har förlängts och Blåbärsgränd 
har byggts. Dessutom har vatten 
och avlopp byggts ut på områ-
det.

Bovägenområdet och Lillmaar-

Nya tomter på Bovägen
sområdet sitter nu ihop med var-
andra, vilket gör att de boende på 
Bovägen har nära till bl.a. dag-
hemmet.

Genom utbyggnaden har sex 
nya attraktiva bostadstomter och 
en radhustomt skapats i kvarter 
54, 55 och 56.

Kommunfullmäktige fastställde 
2.9.2019 tomtpriserna för Bovä-
gens detaljplaneområde. De nya 
egnahemstomterna är mellan 1574 
m2 och 2528 m2 stora och kostar 
3,35 €/m2. Radhustomten är 3528 
m2 och kostar 4,18 €/m2.

En förstoring av parkerings-
området inom hälsogårdfast-
ighetens ramar görs nu. Man 
täcker utfallet enligt föreskrif-
ter och minskar på gräsmat-
torna, grundar tillskottsareal 
och erhåller sålunda en större 
och rymligare parkeringsplats, 
som ännu ska ytbeläggas.                                                                                                                                     

Det råder dagligen brist på bil-
parkeringsplatser vid Hälsogården i 
Korsnäs. Den nuvarande parkerings-
platsen har varit alltför trång och 
riskfylld. Omsorgscentret Bukettens 
nya parkering intill fylls även av häl-
sogårdsbesökares bilar, vilket är all-
deles fel.

Besöksfrekvensen ökar stadigt på 
Korsnäs Hälsogård.  Besöket är prak-

Förstorad parkering vid Hälsogården
tiskt och smidigt ordnad numera, 
emedan många av besöken är tidsbe-
ställda.  Idag ger Korsnäs Hälsogård 
mångsidig kundservice, därför ökar 
även behovet av större kundparke-
ringsområde.  Korsnäs Hälsogårds 
fastighet kompletterades också sam-
tidigt med delvis ny dränering och 
behövlig fasadöversyn.

Text och foto: Roger Bergström
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Ett förslag till grundavtal för 
Österbottens välfärdssamkommun 
har inkommit. En välfärdssam-
kommun för landskapet Österbot-
ten har diskuterats sedan hösten 
2018 och aktualiserades efter att 
vård- och landskapsreformen föll. 
För beredningen har bildats en 
kommundirektörsgrupp och en 
styrgrupp med kommunernas och 
sjukvårdsdistriktets representan-
ter.

Vård- och omsorgsnämnden har utar-
betat ett utlåtande till grundavtalet. 
Nämnden vill framföra vikten av att äld-
reomsorgen i kvar i kommunens regi. 
Kommunstyrelsen godkände utlåtandet 
16.9.2019.

Utdrag ur utlåtandet
Från Korsnäs kommuns sida har vi 

i olika sammanhang framhållit att vi i 
dagsläge har ett fungerande samarbete 
inom Kust-Österbottens samkommun 
för social och primärhälsovård och att vi 
önskar att ett frivilligt samarbete inom 
Österbottens välfärdskommun borde 
bygga på den befintliga modellen som 
vi har idag. Modellen inom nuvarande 
samkommun bygger på att kommunerna 
är producenter till samkommunen och att 
samkommunen därtill har utvecklat sina 
regionala tjänster inom den psykosociala 
vården liksom inom det geriatriska områ-
det. Korsnäs kommun anser att lokal-
kännedom och närhetsprincipen utgör 
en mycket viktig komponent för att få en 
kvalitativt hög individuell service.

Korsnäs kommun har en hög kvalitet 
på servicen och tillgängligheten till ser-
vice i dagsläget är bra. Korsnäs kommun 
värnar mycket om att servicens kvalitet 
och tillgänglighet ska bibehållas. Trycket 
på servicen är mycket hög och kost-
nadskontrollen är därför mycket viktig. 
Ett eventuellt frivilligt samarbete inom 
ramen för en ny samkommun bör därför 
ske stegvis och kontrollerat för att också 
ge utrymme för utvärdering av både posi-
tiva som negativa effekter.

Korsnäs kommun anser att Österbot-
tens välfärdskommun borde bygga på 
en modell som möjliggör att Kust-Öst-
erbottens samkommun för social- och 
primärhälsovård kan kvarstå och vida-
reutvecklas inom ramen för ett utvidgat 
samarbete i Österbotten.

Uppgifter
På ett allmänt plan anser Korsnäs 

kommun att det kunde vara en fördel med 
Österbottens välfärdskommun för att få 
smidigare klient- och patientströmmar, 
effektiv vård, rätt patient på rätt vård-
plats. Samtidigt kunde samarbete kring 
mer krävande funktioner som små kom-
muner har svårt att ordna, organiseras på 
en högre regional nivå.

Korsnäs kommun anser däremot att 
äldreomsorgen, med därtill hörande hem-
service, borde bli kvar i kommunens regi 
för att garantera lokalkännedomen och en 
smidig lokal serviceproduktion.

Korsnäs kommun producerar idag sin 
primärhälsovård tillsammans med Malax 
kommun på basis av samarbetsavtal. 
Dessa avtal kan säkerligen överföras om 
samstämmighet kring en eventuell över-
föring råder mellan båda avtalsparterna.

I förslaget till nytt grundavtal föreslås 
att samkommunen ska kunna organisera 
specialomsorgsuppgifter. Vi tolkar att 
man här öppnar upp för att överta och 
producera den service som Kårkulla pro-
ducerar idag. Korsnäs kommun använder 
sig av Kårkullas specialtjänster för vissa 
klientgrupper och är mycket beroende 
av samkommunens expertis då det gäller 
dessa specialtjänster. Korsnäs kommun 
anser att det vore mycket olyckligt om 
Kårkulla samkommun splittras på grund 
av en frivillig överföring till Österbottens 
välfärdsområde av en del av medlem-
skommunerna. Klientgrupperna inom 
Kårkulla är mycket sårbara för olika för-
ändringar och man borde noggrant utreda 
innebörden av skrivningen i förslaget till 
grundavtalet innan eventuella beslut tas 
i ärendet.

Inflytande
En omfattande överföring av uppgifter 

till Österbottens Välfärdsområde inne-
bär en dramatisk minskning av Korsnäs 
kommuns möjligheter att påverka funk-
tioner som är av stor lokal betydelse. En 
sådan överföring innefattar även på sikt 
att kommunens övriga funktioner påver-
kas och borde delvis överföras. Det vore 
därför önskvärt att utreda även minoritet-
sägarnas möjligheter att påverka funktio-
ner som är viktiga lokalt.

Korsnäs kommun anser att det nya Öst-
erbottens välfärdsområde skall byggas 
upp på en gemensam vilja och med en 
omtanke om att hela områdets befolk-

ning har rätt att få god service på sitt 
närområde. Eftersom Korsnäs kommun 
har förespråkat en stegvis införande av 
Österbottens välfärdsamkommun så 
förespråkar vi en försiktig höjning av 
röstspärren så att den vid starten av den 
nya samkommunen kunde fastslås till 30 
%.

Då det gäller ägandet i samkommunens 
grundkapital så anser Korsnäs kommun 
med tanke på eventuella kommande sats-
ningar att andelen i grundkapitalet borde 
korrigeras så att det i möjligaste mån 
motsvarar antalet invånare per medlem-
skommun.”

Viktigt i sammanhanget är att det lokala 
inflytande på något vis beaktas även för 
minoritetsägarkommuner. Det lokala 
inflytandet och framförallt sakkunskapen 
är av största vikt om även socialvården 
ska integreras i en större helhet.

Ekonomi
Utgående från ett antagande om att 

inga kommunala fastigheter ska över-
föras så borde inte en ökad integrering 
påföra samkommunen ett större behov 
av egen finansiering heller. Då borde 
modellen med att ett eventuellt över- och 
underskott betalas ut till medlemskom-
munerna under pågående räkenskapsår 
vara användbar. Vasa stad kommer att ha 
en del fastigheter (H-Huset) som byggs 
i samprojekt med Vasa sjukvårdsdistrikt 
och dessa fastigheter bör diskuteras skilt 
för att det ska vara ett transparent och 
jämlikt system mellan ägarkommunerna 
och deras fastighetsinnehav.

Tjänsterna borde faktureras så att varje 
medlemskommun som går in för en över-
föring av sin tjänsteproduktion till sam-
kommunen, står för sina kostnader. 

En övergång till gemensam Österbott-
nisk prissättning för vård- och omsorgs-
produkter kan orsaka betungande och i 
vissa fall omotiverade prishöjningar för 
kommuner som idag avviker från det öst-
erbottniska medeltalet. Harmoniseringar 
kan komma att driva upp kostnadsnivån 
även inom enheter som då tidigare legat 
under medeltalet vilket gör att vi får en 
dyrare vård än tidigare.

I och med att Korsnäs kommuns åsikt 
är att en eventuell utvidgning av sam-
kommunens verksamhet ska göras på 
ett kostnadsneutralt sätt mellan medlem-
skommunerna så anser vi också att den 
nuvarande utjämningsfunktionen inte 
behöver ändras.

Utlåtande om Österbottens välfärdsområde
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Landskapsplanen är en så 
kallad helhetslandskapsplan 
som omfattar hela landskapet 
och dess olika samhällsfunk-
tioner. Målet för den nya land-
skapsplanen är at Österbotten 
år 2040 ska vara en konkurrens-
kraftig region med välmående 
befolkning och god livsmiljö. 

Tekniska nämnden och kommun-
styrelsen har under 2018 gett utlå-
tande till utkastet till Österbottens 
landskapsplan 2040. Nu begärs myn-
dighetsutlåtanden om förslaget till 
Österbottens landskapsplan 2040. 
Efter remissbehandlingen kommer 
planförslaget att ses över och fram-
läggas. Då kan vilka som helst, också 
myndigheter, lämna in en anmärk-
ning mot planförslaget.

Tekniska nämnden konstaterade 
att en del mindre ändringar har gjort 
i landskapsplanen för Korsnäs kom-
muns del från utkastet till planförsla-
get. Bl.a. följande har ändrats:
• Området där Dermoshop är 

verksamt har tagits med en 
beteckning ”Område för arbets-
platser”

• Överföringsavlopp från Korsnäs 
kyrkby via Korsbäck till Petalax 
har tagits med i planförslaget 
och samtidigt har objektbeteck-
ningen för avloppsreningsverket 
i Korsnäs kyrkby tagits bort

• Ytterligare en kraftledning med-
tagits, varav en kraftledning 
har flyttats till Västanpåsidan i 
kyrkbyn 

• Datakommunikationsförbin-
delsen längs med Bredskär har 
tagits bort

För Waterloo skjutbana har en mil-
jötillståndsansökan till Västkusten 
miljöenhet inlämnats och ärendet har 
blivit anhängigt. Waterloo-skjutba-
nan kommer mycket snart uppfylla 
de krav som ställs på regionalt vik-
tiga skjutbanor och skall därmed tas 
med i landskapsplanen 2040.

Kommunstyrelsen godkände 
16.9.2019 tekniska nämndens förslag 
till utlåtande till Österbottens land-
skapsplan.

Utlåtande om 
Legatos budget 
2020

Från musikinstitutet Legato 
har en begäran om utlåtande 
till budgetförslag för år 2020 
erhållits. Enligt det avtal som 
styr Legatos verksamhet ska de 
enskilda kommunerna definiera 
antalet undervisningstimmar 
för den egna kommunens del. 

För Korsnäs del har de senaste åren 
sett ut enligt följande statistik: 

Resultat Resultat Budget
År 2017 År 2018 År 2019

576 617 650

Kostnaden per undervisningstimme 
i Legato var år 2017 26,01 €/h och år 
2018 27,90 e/h.

Legatos budgetförslag inför år 2020 
bygger på att Korsnäs kommuns antal 
undervisningstimmar skall uppgå till 
665 h. Några större förändringar i 
Legatos verksamhet är inte att vänta 
under inkommande år. 

Kommunstyrelsen föreslog 
19.8.2019 att Legatos budget för år 
2020 beräknas på 620 undervisnings-
timmar, dvs samma nivå som utfallet 
för år 2018.

Migrationsprojekt
Projektledare Magnus Enlund 

vid Migrationsinstitutet har hört 
sig för om intresset hos Korsnäs 
kommun att delta i forsknings-
projektet ”Urbaniseringstren-
der – Stannare på landsbygden 
i Svenskfinland”.

Denna utredning fokusera på de 
som stannar på landsbygden, inte 
på de som valt att flytta till urbanare 
samhällen. Målsättningen med forsk-
ningsprojektet är att beskriva stannar-
nas perspektiv när det gäller beslutet 
att stanna eller flytta. Fokus ligger på 
mindre landsbygdskommuner och 
deras sammanhållning och grad av 
entreprenörskap, emedan dessa två 
faktorer inverkar på benägenheten att 
flytta eller stanna. 

Projektets syfte är också ge bättre 
underlag för kommunala regionala 
och nationella strategier, vilka strä-
var att stärka det lokala samhällets 
livsförutsättningar på medellång och 
lång sikt.

För Korsnäs del skulle ett delta-
gande i projektet kosta totalt 3.000 
euro fördelat på projektåren 2020 – 
2021, eller 1.500 euro per år.

Kommunstyrelsen beslutade 
16.9.2019 att delta i projektet om 
övrig finansiering ordnas. Kommu-
nens andel är högst 3.000 euro totalt.

Utlåtande om Österbottens landskapsplan 2040
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Teater

Svenska Österbottens förbund 
för utbildning och kulturs kul-
tursektion har riktat ett brev/
upprop till kommunerna i regio-
nen om deltagande i donationer 
till Wasa Teaters inventarier. 

Insamlingen står inte för de direkta 
investeringskostnaderna för teaterre-
noveringen som betalas via samkom-
munens budgetmedel. De insamlade 
donationsmedlen ska användas till 
det där lilla extra i form av konst, 
möbler och annat som inte ryms inom 
ramen för den ordinarie investerings-
budgeten. Vid en donation om minst 
1.000 euro så erhåller donatorn en 
namngiven stol i teatersalongen. 

Kommunstyrelsen beslutade 
16.9.2019 att Korsnäs kommun 
deltar i insamlingen av donationsme-
del med 1.000 euro och erhåller en 
namngiven stol i teatersalongen.

Kommunens 
försäkringar

Korsnäs kommun har genom 
försäkringsmäklare Rewenda 
Oy gjort en konkurrensutsätt-
ning av sina försäkringar.

Anbudsbegäran har publicerats 
27.5.2019 på Hilma. Inom utsatt tid 
inkom två anbud. En jämförelse har 
gjorts mellan anbuden, som båda 
fyller kraven för anbudsgivarens 
lämplighet och de uppställda kraven 
för innehållet.

Försäkringarna är i kraft tillsvidare 
och den första försäkringsperioden 
är fr.o.m. 1.10.2019-31.12.2020. 
Den första försäkringsperioden för 
olycks- och arbetsförmågaförsäk-
ringen är dock 1.1.2020-31.12.2020.

Tekniska nämnden föreslog 
3.9.2019 för kommunstyrelsen att i 
enlighet med Rewendas rekommen-
dation välja den försäkringsgivare 
som angivit det förmånligaste anbu-
det fr.o.m. 1.10.2019.

Kommunstyrelsen beslutade 
16.9.2019 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag välja LokalTapiola  
att sköta kommunens försäkringar.

Garantihyra för 
hyresgäster

En garantihyra borde införas 
för samtliga nya hyresgäster 
vid inflyttning i kommunens 
bostadslägenheter. Garan-
tihyran skulle bestå av en 
månadshyra och skulle betalas 
i samband med första hyran. 
Garantihyran skulle sedan åter-
betalas efter utflyttning, förut-
satt att det inte finns orsak till 
att använda garantihyran för 
att täcka ev. ersättningskrav på 
hyresgästen, t.ex. obetald hyra, 
onormalt slitage eller städavgift.

Tekniska nämnden beslutade 
3.9.2019 föreslå för kommunstyrelsen 
att en garantihyra bestående av en 
månadshyra införs för samtliga nya 
hyresgäster fr.o.m. 1.10.2019.

Kommunstyrelsen godkände 
16.9.2019 tekniska nämndens för-
slag.

Behandlade bygglov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 20.8.2019 godkänt föl-
jande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd. 

Bygglov 
Byggherre By  Ändamål 
Martin Röös Harrström, 8:38 Fritidshus 
Torsten Pellfolk Korsnäs, 876:2 Tillbyggnad garage 
Gun-Britt Kull-West Molpe, 1:157 Garage, ändringsarbeten 
Leif Häggman Molpe, 32:0 Ändring lagerrum till 
  pannrum 
Bs Ab Skogsbrisen Molpe, 1:153 Sammanslagning av lokaler  
Thomas o Eva Ramstedt Molpe, 10:199 Tillbyggnad av  
  ekonomibyggnad 

Åtgärdstillstånd
Byggherre By  Ändamål 
Marjata Peltola Harrström, 4:67 Terrass med skyddstak
Alf Hofman, Siv Linman Korsnäs, 12:122 Braskamin 
Conny Karlsson Korsnäs, 61:11 Vedförråd 
Hai Van Vu, Mui Hoang Thi  Korsnäs, 33:8 Värmebrunn 
Bergfolk Car Service Kb Molpe, 2:138 Värmebrunnar 
Robert Vestblom Molpe, 1:120 Värmebrunn 
Inger Ahlholm Taklax, 2:219 Biltak 

Rivningsanmälning
Byggherre By  Vad rivs 
Salme Ruosnekoski Molpe, 4:160 Äldre förråd

Utdelning ur   
hembygdsfonden

Kommunstyrelsen beslutade 
19.8.2019 att av 2018 års avkast-
ning dela ut 5 000 euro till de i 
testamentet nämnda förening-
arna, Korsnäs bibliotek och 
Lärknäs åldringshem enligt den 
fördelning som stipuleras i fond-
stadgan för hembygdsfonden.

Avkastning utdelas årligen enligt 
följande fördelning:  Lärknäs åld-
ringshem i Korsnäs 20 %, Korsnäs 
Hembygdsförening r.f. 15 %, Fören-
ingen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 
10 %, Idrottsföreningen Fyren r.f. 15 
%, Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 
15 %, Korsnäs Mine Center r.f. 15 %, 
Korsnäs bibliotek 5 % samt Korsnäs 
scoutkår r.f./ (Korsnäs församlings 
scouter för ungdomsarbete m.m.) 5 
%.

Utbetalning av beviljat bidrag kan 
ske då begärd dokumentation inläm-
nats, dock senast 30.11.2019.
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Utveckling av 
idrotts-, fritids- 
och ungdomsverk-
samhet

På biblioteks- kultur- och fri-
tidssektionens sammanträde 
14.3.2019 önskade sektionen 
att kommunstyrelsen skulle till-
sätta en arbetsgrupp för plane-
ring och ansökan om externa 
projektmedel för utökad verk-
samhet inom idrotts- och ung-
domsverksamhet. 

Kommunstyrelsen tillsatte 
16.9.2019 en arbetsgrupp för upp-
draget bestående av Matias Back-
holm, Helena Höglund-Rusk, Roger 
Lindholm, Sofia Mitts-Björkblom, 
Tommy Vesterback och Carola 
Bäckström. Arbetsgruppen ska kom-
pletteras med en medlem från ung-
domsådet. Bäckström fungerar som 
arbetsgruppens sammankallare.

Höstanmälan 2020 

Anmäl senast 31.10.2019 i 
viputjänsten eller på pappers-
blankett 465. Anmälan öppnas 
16.9.2019.

Du som har valt åtgärden växttäcke 
vintertid anmäl minst 20 % av förbin-
delsearealen som växttäcke i annat 
fall underkänns åtgärden för förbin-
delsetiden. Anmälan kan du göra i 
Viputjänsten eller på pappersblan-
kett. Mindre ansökningsfel när ansö-
kan görs elektroniskt i Viputjänsten. 
Pappersblankett nr. 465 finns på nätet 
(livsmedelsverket.fi /ruokavirasto.fi) 
eller kan hämtas från lantbrukskans-
liet 

Anmäl även fastän du har befriats 
från förgröningskraven på grund av 
att andelen, vall, träda och baljväxter 
är över 75 % . 

Obs ! Ersättning betalas inte till de 
gårdar som befriats från förgrönings-
kraven på grund att andelen, vall, 
träda och baljväxter är över 75 %, 
men  du skall göra höstanmälan.

Anmäl även i höstanmälan om du 
har valt åtgärderna och uppfylller 
villkoren  

Åtgärden:  Placering av flytgöd-
sel minst 20 m3/ ha /år . Sprids med 
utrustning som skär en skåra i åkerns 
yta och låter gödseln rinna in i skåran 
eller sprutar in den dit .

Åtgärden: Återanvändning av 
näringsämnen och organiskt material, 
minst 15 m3/ha / år 

Mer info  https://www.ruokavi-
rasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansie-
ring/miljoersattning/ eller ta kontakt 
med lantbrukskansliet  tfn. 0400-
419517.

Fältarbetare
Niklas Sjödahl har anhållit om och 

beviljats befrielse från sin befatt-
ning fr.o.m. 15.10.2019 som arbe-
tande arbetsledare på tekniska verket. 
Niklas Sjödahl har varit arbetsledig 
under tiden 1.10.2018-14.10.2019.

Tekniska nämnden beslutade 
3.9.2019 att befattningen som fältar-
betare vid tekniska verket ska ledig-
anslås.

Sjukskötare
En befattning som sjukskötare 

77,42 % har varit lediganslagen 
internt. Tre ansökningar inkom till 
befattningen inom utsatt tid.

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde 15.8.2019 sjukskötare 
Maria Ohls-Myllyniemi till sjuk-
skötare 77,42 % av heltid vid äldre-
omsorgen i Korsnäs från 1.10.2019. 
Placeringen är i första hand vid 
Lärknäs, men arbetstagaren ska vid 
behov även arbeta på andra enheter. 

Röstningsområden
Fullmäktige fastställde indel-

ningen i röstningsområden för 
tiden 1.1.2020-31.12.2020 vid 
sammanträdet 2.9.2019. 

Korsnäs kommun indelas fortsätt-
ningsvis i fyra röstningsområden:

1. röstningsområdet, Molpe
2. röstningsområdet, Korsnäs kby
3. röstningsområdet, Harrström
4. röstningsområdet, Taklax
De personer som inte antecknats 

vid någon fastighet i befolknings-
datasystemet antecknas på Korsnäs 
kby:s röstningsområde.

Ny fritidsledare

Jag heter Nora Väglund och 
kommer från Malax. Jag har bott i 
Vasa sedan 2012 då jag började stu-
dera på Åbo Akademi. De senaste 
åren har jag jobbat som projektle-
dare för Bygdegården 3 på SÖU. 
Jag har varit föreningsaktiv i Malax 
UF sedan jag gick i högstadiet och 
tycker det är roligt att utveckla för-
eningsverksamheten i byn. Förutom 
föreningsliv tycker jag om musik och 
skäriliv. Jag ser väldigt mycket fram-
emot att jobba i Korsnäs i höst!

Väglund Nora, nora(at)sou.fi
Fritidsledare | 040 180 5036
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Enligt äldreomsorgslagen § 
26 skall kommunen en gång i 
halvåret offentliggöra uppgifter 
om den tid inom vilken en äldre 
person kan få socialservice som 
han eller hon ansökt om. 

Korsnäs kommuns väntetider inom 

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information 
Hemservice 
 

0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta 
situationer får klienten 
tjänsten genast 

Matservice 
 

0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta 
situationer får klienten 
tjänsten genast 

Serviceboende  
 

21 dygn Genomsnittlig väntetid för 
dem som placerades under 
tiden 1.1-30.6.2019 

Bedömning av servicebehovet 
 

0-7 dygn Vid brådskande fall görs en 
bedömning utan dröjsmål. 
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Väntetider för sociala tjänster för äldre
äldreomsorg offentliggörs på kom-
munens hemsida, i Korsnäs Nytt och 
på kommunens anslagstavla.

Med väntetid avses tiden mellan 
den dag ansökan lämnas in och den 
dag den äldre får de tjänster som han 
eller hon har ansökt om. Väntetiderna 

offentliggörs specificerade per typ av 
tjänst.

För ytterligare information
Äldreomsorgsledare Marina Wes-

terlund, tfn:  06-3479 149.

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.1.-30.6.2019

Vasa stads socialombuds-
man har skickat en utredning 
för verksamhetsåret 2018 till 
avtalskommunerna. Socialom-
budsmannen verkade år 2018 
som Vasas, Korsholms, Närpes, 
Laihelas, Kristinestads, Vörås, 
Malax, Storkyros, Korsnäs och 
Kaskös socialombudsman. Som 
socialombudsman har Katarina 
Norrgård fungerat.

Socialombudsmannen ger råd, 
handleder och informerar klienter i 
frågor som gäller bl.a. rättsskydd och 
förfaringspraxis. Verksamhetsformen 
är i allmänhet telefonrådgivning, vid 

Socialombudsmannens                
utredning för år 2018

behov ordnas även olika klientmöten. 
Under år 2018 sköte socialombuds-
mannen sammanlagt 239 ärendehel-
heter. Från Korsnäs hade man haft 3 
kontakter under 2018.

Enligt socialombudsmannens 
utredning har samarbetet med perso-
nalen inom kommunernas socialvård 
i regel varit öppen och fungerat 
mycket bra. I kommunerna utförs ett 
bra och övergripande arbete.

Kommunstyrelsen antecknade 
16.9.2019 socialombudsmannens 
utredning för verksamhetsåret 2018 
för kännedom och skickade den 
för kännedom även till vård- och 
omsorgsnämnden.

Kårkulla sam-
kommuns budget 
2020

Kårkulla samkommun har 
begärt in medlemskommuner-
nas utlåtande om samkom-
munens förslag till budget och 
ekonomiplan 2020-2022.

De kommunala priserna för år 2020 
bibehålls på 2019 års nivå. Nivån på 
köptjänsterna och vilken avgiftskate-
gori klienterna finns inom påverkar 
kommunens budget. Investeringar 
finansieras med egna lån och bidrag. 
Inga grundkapitalförhöjningar plane-
ras. Nya boendeenheter förverkligas 
ofta med andra byggherrar än 

Kommunstyrelsen godkände 
19.8.2019 förslaget till Kårkulla sam-
kommuns budget 2020 och ekono-
miplan för åren 2020-2022.
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Årets simskolor hölls i Molpe 24.6 – 
5.7 och i Harrström 15 – 26.7.2019. 
Simlärare var Hanna Enlund, Adam 
Häggqvist, Lena Kronholm och Mag-
dalena Storsved. Lekledare var Ida 
Granholm, Alma Södergran, Oliver 
Backholm, Johannes Lidman och 
Adam Ravald.

Vattenvanemärket
Edith Hofman, Livia Nygrund, Ebba 
Nystrand, Adrian Snickars, Walter 
Nordmyr, Alicia Wikars, Quynh Thao 
Anh 

Vattenskicklighetsmärket
Hussein Hussein, Nayrouz Hussein, 
Lova Häggblom, Tim Karlsson, Bilasan 
Mala Ali, Hussein Mala Ali, Wessam 
Mala Ali, Wilma Mann, Samantha 
Nordmyr, Oliver Nyback, Signe Frö-
ding, Leo Norrgård, Anton Nystrand, 
Julia Vestberg, Alina Bjurbäck, Elin 
Granås, Robin Kalberg, Quynh Thao 
Anh 

Nybörjarmärket
Benjamin Juthnäs, Matheo Mann-
folk, Theo Nyståhl, Sofia Rönnholm, 
Kevin Sten, Nathanael Sten, Isak 
Toivonen, Wileyoo Majsjö, Elias Ren-
fors, Lokman Hussein, Andre-Jakob 
Kayava, Lenni Backholm, Alek Gar-
rido, Ellen Norrbo, Ariana Lind, Molly 
Westerlund, Celine Åkersten, Olivia 
Svartgrund 

Intressemärket
Amanda Aspbäck, Leo Bäcklund, 
Ammar Hussein, Ida Karlsson, Minea 
Stangrund, Filip Rosenqvist, Linnea 
Antsjö, Evelina Granqvist, Venla 
Kronstrand, Hannes Helgas, Noelle 
Malm, Sofia Näsman, Katya-Linn 
Rosbäck, Sanna, Aline Kronstrand, 
Milton Blomqvist, Say Elisabet, Say 

Hurricane, Ella Berglund, Hilda Skog, 
Amanda Svartgrund, Elias Vesterback, 
Oscar Nordmyr, William Snickars, 
Tilde Björkblom, Isac Westberg, Linus 
Botvalde Eklund 
Teknikmärket
Sindre Ramstedt, Edgar Norrbo 

Talangmärket
Elwin Fröding, Mariana Majsjö, Okkar 
Majsjö, Kevin Smedlund, Alex Nord-
myr, Jonas Granås, Anni Garrido, Noel 
Blomberg, Ellen Björkqvist, Oscar 
Björkqvist, Wilmer Björkblom, Wilma 
Backholm, Mathias Österberg, Verna 
Norrena 

Simkandidat
Oliver Överholm, Thilde Lundvall, 
Agnes Bäcklund, Alva Blomberg, Joel 
Bjurbäck, Amanda Vesterback, Abie 
Garrido 

Simmagister
Casper Holm, Axel Groos 

25m
Benjamin Juthnäs, Matheo Mannfolk, 
Kevin Sten, Amanda Aspbäck, Leo 
Bäcklund, Lokman Hussein, Ida Karls-
son, Sarah Vestberg, Lenni Backholm, 
Alek Garrido, Ellen Norrbo, Molly Wes-
terlund, Elias Vesterback, Oscar Nord-
myr, William Snickars, Tilde Björkblom, 
Linus Botvalde Eklund 

50m
Kevin Nygårdas, Elwin Fröding, Sindre 
Ramstedt, Mathias Österberg, Amanda 
Aspbäck, Leo Bäcklund, Lokman 
Hussein, Ida Karlsson, Minea Stan-
grund, Emma Vägar, Filip Rosenqvist, 
Hannes Helgas, Aline Kronstrand, 
Jonas Granås, Ellen Björkqvist, Kevin 
Smedlund, Noel Blomberg, Amanda 
Svartgrund, Ellen Norrbo, Isac West-
berg 

100m
Ammar Hussein, Celine Ramstedt, 
Minea Stangrund, Emma Vägar, 
Jonathan Rönnholm, Walter Hägg-
blom, Jacob Blomqvist, William Nyfors, 
Josephine Nyfors, Hilda Skog, Jonas 
Granås, Oscar Björkqvist, Ellen Björk-
qvist, Kevin Smedlund, Mathias
Österberg, Anni Garrido, Wilma Back-
holm, Noel Blomberg 

200m
Celine Ramstedt, Tindra Juthström, 
Jonathan Rönnholm, Olivia Östring, 
Walter Häggblom, Linus Rosenqvist, 
Jacob Blomqvist, William Nyfors, 
Josephine Nyfors, Hilda Skog, Jonas 
Granås, Oscar Björkqvist, Anni Gar-
rido, Wilma Backholm, Edgar Norrbo 

500m 
Gabriella Rutledge, Linn Sebbas, 
Celine Ramstedt, Marius Ramstedt, 
Jonathan Rönnholm, Victoria Stors-
ved, Olivia Östring, Josephine Nyfors, 
Oliver Överholm, Thilde Lundvall, Axel 
Groos, Agnes Bäcklund, Alva Blom-
berg, Joel Bjurbäck, Amanda Vester-
back, Abie Garrido, Verna Norrena, 
Wilmer Björkblom 

1km
Agnes Berglund, Victoria Storsved, 
Olivia Östring, Axel Groos

Simkunnighetsmärket
Celine Ramstedt, Tindra Juthström, 
Verna Norrena, Jonas Granås, Oscar 
Björkqvist, Ellen Björkqvist, Kevin 
Smedlund, Mathias Österberg, Anni 
Garrido, Wilma Backholm, Noel Blom-
berg

På bilden syns simkandidaterna och 
simmagistrarna i Harrström.

Anette Bjurbäck

Årets simskolor
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Företagarkvällen i Korsnäsgår-
den  9.9 lockade mera deltagare 
än väntat. Arrangörernas repre-
sentanter från Vasaregionens 
Utveckling Ab VASEK, kommunen 
och företagarföreningen fick bära 
mera stolar till Korsnäsgårdens 
sal och utrymmena fylldes av 
livlig diskussion. Företagarna var 
till synes glada över möjligheten 
att träffa varandra och nätverka.
Suvi Markko, Dermosil pratade om 
hur företagaren borde våga visa 
känslor i sitt arbete, i sin marknads-
föring, som chef för sina anställda 
och i allt hen gör:
– Österbottningar är inte så kända 
för att vara så känslosamma och 
visa öppet sina känslor. Med det är 
någonting man kan lära sig. Leda 
genom exempel och med ett leende. 
Din dåliga dag smittas till dina 
anställda och dina kunder. Tillåt folk 
att fira de små och stora milstolparna 
i sitt arbete och försök få hela gänget 
med!
Markko påminde alla att tro på sig 
själv, för annars tror inte de andra 
på dig heller. Hon presenterade flera 
exempel på företag som gör sitt 
arbete med passion och med glädje 

och var imponerande över hur väl 
det syns utåt att folk har roligt på 
arbetet.
– På Dermoshop har vi tre I: Iden-
titet, vilka vi är och hur det syns till 
kunden. Interaktion, vi har valt att 
kommunicera aktivt med kunderna, 
på det sättet vet vi vad de behöver 
och vad de väntar av oss. Kunder är 
vår bästa vän. Tredje I är inspiration, 
vi är inspirerade av vårt arbete varje 
dag, då inspireras kunderna också 
av våra produkter, Markko berättade.
Riksdagsledamot Mikko Ollikainen 
ville prata om unga företagare och 
hur globalisering, digitalisering och 
önskan på fritid och flexibilitet har 
påverkat de ungas vilja att bli företa-
gare.
– Fakta är att annorlunda kunskap 
behövs i framtiden. Speciell expert-
kunskap och gig-ekonomi har redan 
en tid varit det som lockar unga. Och 
fast arbete är inte så viktigt numera.
För att få unga att tänka på företa-
gande som ett alternativ för fram-
tiden, behöver vi enligt Ollikainen 
göra mera samarbete och vara 
färdiga att fungera som mentorer för 
unga. 

– I landsbygdskommunerna måste vi 
se till att beslutsfattande är smidigt 
med tanke på företagarnas behov. Vi 
bör också se till att infrastruktur så 
som vägarna och dataförbindelserna 
är i skick. Vi måste ha en levande 
landsbygd och det är folk som drar 
folk, konstaterade Ollikainen.
Riksdagsledamot Anders Norr-
back påminde alla att nya näringar 
erbjuder möjligheter och alla, spe-
ciellt företagarna på landsbygden 
borde ta vara på dessa möjligheter. 
 
– Vi måste följa vilka strömningar 
som är på gång. Till exempel cirku-
lär ekonomi är sådant som vi bara 
måste ta itu med.  
 
Enligt Norrback är landsbygden inte 
heller homogent och påminde att 
företagare på landet behöver växel-
verkan med tätorten.
– Det är alltid bra att vidga vyerna. 
Och det är just det de unga stude-
rande gör, men vi måste locka dem 
också tillbaka efter studierna, Norr-
back påminde.

Text och foto: VASEK

Företagarkvällen erbjöd möjlighet  
till inspiration och nätverkande

Suvi MarkkoJan-Erik Ravals, Kjell Nydahl och Christina Båssar

Mikko OllikainenAnders Norrback
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•	 Affärsidé. Idén ska vara realis-
tisk och möjlig att genomföra 
för den som ämnar bli företa-
gare. Det underlättar avsevärt 
om du tycker om det du plane-
rar att göra! Idén behöver inte 
alls vara färdig, eftersom vi 
hjälper med att förädla den till 
ett företag.

•	 Prissättning. Du bör ha en klar 
uppfattning om vad dina pro-
dukter eller tjänster kommer 
att ha för pris och hur mycket 
du vill betala lön för dig själv. 
Produktens eller tjänstens 
tillverkningskostnad samt kon-
kurrenternas priser påverkar 
också prissättningen.

•	 Intresse för affärsverksam-
hetskompetens. Lagstadgade 
ärenden ska skötas inom utsatt 
tid. Det lönar sig att köpa bok-
föringstjänster av en sakkunnig 
bokföringsbyrå – utgifterna 
kan bokföras som företagets 
kostnad. Bokföringsbyrån är 
en av företagarens viktigaste 
partners, så välj noga. Det 
viktigaste är inte att hitta det 
billigaste alternativet, utan det 
som passar bäst ditt företag.

•	 Kapital. Företagaren måste se 
till att företaget har tillräckligt 
med kapital för att komma 
ordentligt igång med företags 
verksamheten. Ibland kan man 
själv ha tillräckligt med till- 
gångar, ibland behöver man 
ta lån. Finansiärer uppskattar 
realistiska planer.

•	 Försäljning och marknadsfö-
ring. Vilka är dina kunder? Hur 
hittar de ditt företag? Sociala 
medier spelar nyckelroll, och 
det är viktigt att företaget har 
en fungerande webbsida. Vi 
rekommenderar att du anli-
tar en expert för att skapa en 
grafisk framtoning, webbsidor, 
bilder och texter. Det är klokt 
att satsa på uppbyggande av 
företagsbilden – och dessutom 
kan du söka stöd för det – ef-
tersom det tar lång tid och krä-
ver mycket arbete att etablera 
en kundkrets.

Företagsrådgivaren tipsar:  
Vad ska man tänka på när man 
grundar ett företag?

Har du planer på att starta eget? 
Boka tid till gratis företagsråd-
givning på nätet www.vasek.fi/
kontakta-oss/boka-tid-hos-fore-
tagsradgivare  
eller per telefon, 06 317 76 00. 
Våra företagsrådgivare stöder 
företagare under företagets hela 
livscykel, alltid konfidentiellt och 
avgiftsfritt!
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Lions bygger
Lions har byggt och levererat 
en hel del utrustning till 
småbarnspedagogiken i Korsnäs 
kommun i sommar.
Kottebo daghem har fått en alldeles 
egen kiosk ”Kotteboden” att leka i. 
Lionsklubben har även ordnat med 
odlingslåda till Daghem Molpe 
Tulavippan och utebord med bänkar 
till Harrström daghem under våren/
sommaren.
Text och foto: Lis-Britt Södergran

Ett STORT TACK till 
Lions och till arbets- och 
industricentralen i Molpe 

som fixat de fina gåvorna vi 
fick till Harrström daghem 

Knorren, Molpe daghem 
Tulavippan och Kottebo 

daghem.

På bilden syns representanter för Kårkulla, Kvadratens 
Serviceenhet i Molpe under ledning av Jens Lågas. 
Dessa har själva designat och färdigställt kiosken. 
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Lördagen den 14 september hölls traditionellt 
Årets skördemarknad på gårdstunet intill Hem-
bygds- och Prästgårdsmuseet, i år även med 
artistuppträdande och servering.

Årets sista fotboll
Årets sista hemmamatch på Korsnäs 
Arena spelas mot Kaskö IK lördag 
28.9  kl 14.00.

På Korsnäs Arena spelades 14.9 en 
hemmamatch i div. 3 fotboll mellan KoFF 
och KPS från Karleby.  
Slutresultat Korsnäs FF - KPS 0-1 (0-0) 

Lions ungdomsutbyte
Nu är det dags för alla intresse-
rade ungdomar i åldern 17-21 år 
att söka till ungdomsutbytet inför 
sommaren 2020. 
Intresserade bör kontakta Lars-
Erik Nylund 0500-563 598 senast 
1.12.2019.

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

Namn________________________________________

Adress________________________________________

Personsignum__________________________________

Skola_________________________________________

Kontonummer_________________________________

Ansökan inlämnas senast 18.10.2019 till 
LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran, Kyrkobyvägen 179, 66200 
Korsnäs. Förfrågningar per tel 0500-261 003.

Korsnäs arena
Idrottsplanens nya namn blev Korsnäs Arena. 
Det vinnande förslaget hade inlämnats av 
Roger Bergström och Niclas Björkqvist. 
De kommer att premieras med en Korsnäs-
väska med lokalt innehåll.

Skördemarknad vid hembygdsmuseet
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President Sauli Niinistö hade precis avslutat sitt 
statsbesök i Ukraina, när Korsnäs fick besök från 
Ukraina i form av sånggruppen Marvinok, bestå-
ende av fem kvinnor. De kommer från staden 
Lviv i västra Ukraina. Staden har över en miljon 
invånare och är ett kulturellt centrum, med 
många språk, religioner och minoriteter. Staden 
har flera världsnaturarv på Unescos lista, bland 
andra Lvivs gamla stad. Struves meridianbåge 
som också löper genom Finland hör också hit, på 
sin väg till Svarta havet. 

Det är första gången gruppen turnerar i Finland och 
arrangör är det ukrainska kulturcentret som har sitt kontor 
i Tavastkyro i Tammerforstrakten.

Sångerskorna berättade att de blivit mottagna med vän-
lighet och värme i Finland och berömde Österbottens 
vackra natur och Korsnäs fina bibliotek. Från Korsnäs 
fortsatte resan samma kväll norrut till Kalajoki och 
Pyhäjoki, där gruppen hade skolkonserter inbokade föl-
jande dag.

Marvinok uppträdde i folkloresinspirerade dräkter.  I 
huvudsak a cappella, framfördes traditionella och rituella 
stycken, indelade enligt årstiderna. Till det visades intres-
santa fotografier på filmduk över årstidernas sysslor förr i 
tiden- var det bröllop, dop eller skördefest? Bilderna tjä-
nade som vägledning att följa med i sångerna, som sjöngs 
på ukrainska. Framförandet var rytmiskt, meditativt och 
vi kände igen melankolin från de finska melodierna. Eller 
från folkgruppen Värttinä som var populär för något år 
sedan. Utan dirigent, utan att behöva ta ton, övergick 
den ena sången i den andra i ett vackert pärlband. Några 

stycken ackompanjerades av percussion, klocka, har-
skramla eller fiol och en liten ringdans fick vi också se. 
Marvinok presenterade en väl bevarad, levande tradition, 
som gav en tankeställare: hur väl bevarade är våra egna 
traditioner, sånger och danser kring landsbygdens årliga 
arbeten och sysslor?

Gruppen avtackades med varsin bibliotekskasse inne-
hållande Finlands bäst kända varumärke :  Fazers blå 
choklad. Och med en upprepning av presidentens önskan 
om fred i Ukraina.

Det visade sig att artisterna blivit fascinerade av Korsnä-
ströjan, som några tagit på sig kvällen till ära. Damerna 
ville gärna fotografera dem och Korsnäsborna bjöd i sin 
tur in ukrainarna i Marvinok till ett gemensamt fotografi. 
De sista solstrålarna för septemberkvällen lyste på dem 
alla genom biblioteksfönstret. 

Läs gärna fakta om Ukraina på https://www.ui.se/land-
guiden/lander-och-omraden/europa/ukraina/

Text och foto: Carola Bäckström

Musikalisk hälsning från Ukraina
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De äldres dag  

10.10.2019 

 

De äldres dag firas den 10.10.2019 

Kl 13.30 -15.30 i Korsnäsgården 

 

Festtal: Ulla-Maj Wideroos 

Övriga medverkande: 

Christina Båssar, kommundirektör 

Benita Yrjans, rehabiliteringshandledare 

Janne Heikkilä, kyrkoherde 

Deseré Granholm, kantor 

Birgitta Norrvik, diakon 

Marina Westerlund, äldreomsorgsledare 

Musik av Karin Sandqvist o Jan-Erik Elfving 

samt av Benita Yrjans och Carl-Erik Hermans 

 

Servering                      VARMT VÄLKOMNA! 
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Folkhälsans Förbund i samarbete med 
Korsnäs bibliotek ordnar ett mångkulturellt 
föräldracafé  
                 

Välkommen med! Mötesplats för föräldrar 
och barn.
Vi träffas och umgås med varandra.
Föräldrar är välkomna med sina idéer och 
vad de tycker som är viktigt att prata om. 
Fika är en del av träffarnas punkter.

Vi träffas på Korsnäs Bibliotek, adress; 
Silverbergsvägen 9 Korsnäs 66200

Datum: 3.9, 17.9, 18.9, 1.10, 8.10, 22.10, 
29.10, 5.11, 12.11, 3.12, 10.12
Kl.18.00-20.00

 

 

 

 

Kontakt; Senada Arnautovic senada.arnautovic@folkhalsan.fi

Tel. 044 788 36 32

Har du eget material du önskar använda 
- såsom hjul, ratt, styre -ta med! 
Vi har extra hjul mm. till förfogande

Övrigt som är bra att ta med om man har:
- Skyddsglasögon, hörselskydd, hammare, såg

Anmäl senast 11.10 till
petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-876 48 38

Avgift: 50€ (innehåller deltagaravgift, material och ett 
mellanmål per dag)

Korsnäs uf & bf ordnar 
aktivitetsresor till Närpes

 
- Simning i simhallen kl. 18-19.30. Inträde: 
barn-3,50, vuxen 5,50, pensionär 4,00 
- Barn Universum med olika rum och 
aktiviteter kl. 18-19.30. Inträde 5€ om det 
blir minst 10 barn. Välj den aktivitet du 
tycker bäst om! 

Torsdag 3.10 Start från Korsnäsgården kl. 
17.20. Hemresa från Närpes kl. 19.30. 
 
Torsdag 10.10. Start från Korsnäsgården kl. 
17.20. Hemresa från Närpes kl. 19.30.
Korsnäs uf & bf betalar bussen.

Gymträning för barn och ungdomar 
startar i höst

Anpassad träning för barn och ungdomar på 
gym med start söndag 6.10.2019.

Grupp 1 10-12 år söndagar kl. 17.00-17.45

Grupp 2 13-16 år söndagar kl. 18.00-18.45

Instruktör: Nadja Söderholm

Anmäl till ancha@powerzonefitness.fi. Meddela 
namn, ålder, och vårdnadshavares namn och 

kontaktuppgifter, samt vilken grupp ni önskar 
delta i. 

Arr: Korsnäs fritid
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Öppethållningstider
Bibliotekets vinteröppethållningstider  

2.9.2019-31.5.2020 
Måndag och fredag 12-19 

tisdag, torsdag 12-16 
onsdag 12-17 

 
Bokbussen kör igen udda veckor. Tidtabellen finns på 

www.korsnas.fi

Svenska dagenfest 
6.11.2019 kl 19.00 i biblioteket

”Min Viola” 
Diktprogram med speciallärare Lis-
beth Zittra från Pedersöre. Lisbeth har 
sammanställt ett program kring den 
uppskattade författarinnan Viola Renvall 
( 1905-1998) som hon levt med som 
huslyriker, och personlig familjebekant/
vän hela sitt liv. 
Lisbeth presenterar Violas lyrik, hennes 
biografi, egna minnen och svallvågor 
efter ett lyckat och mycket uppmärk-
sammat seminarium i hembyn Kiisk i 
Pedersöre sommaren 2019. Musikinslag. 
Biblioteket bjuder på kaffe med tilltugg. 
Fritt inträde.

 

Stickcafé

Stickcafé Novellitta fortsätter på jämna veckors tisdagar kl 
10-12 i biblioteket. 
Kom och handarbeta och umgås i trevligt sällskap under 
några förmiddagstimmar! Ingen kurs eller avgift och du 
kan komma och gå som du vill. Biblioteket bjuder på 
kaffe med dopp och boktips i pausen. 
Värdinna är Kerstin Sjöstrand.

 

Sagostund
Ikväll 27.9. sagostund på 
svenska med Pontus kl 

18-18.30. 
För alla som tycker om 
att sitta och lyssna på 

sagor! 

 

Miljökväll på biblioteket
24.10. kl 19 på FN-dagen miljökväll i biblioteket

• Göran Östberg föreläser: Vad är 
cirkulär ekonomi och hållbarhet
• Föredrag av Jukka Seppälä. 
• Filmvisning av Ilias Missyris från 
Vaasa Wildlife. Vi ser filmen ”Var 
är Kiribati?” om ögruppen i Stilla 
havet som kommer att försvinna 
under vattnet på grund av klimat-
förändringen. 
Vi hoppas på livlig diskussion! 

 

Kolla våra kulturutfärder
23-24.11. till Åbo svenska teater Kalevala och jul-
marknad på Stortorget. Tallbo, Ikea mm!   
Deadline 20.10!

KAJ 10 år
Botniahallen lördag 30.11. kl 19.00.  
Det kan finnas biljetter kvar! 
Ring biblioteket 06 3479140 
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Wasa teater - Bomullsänglarna
Wasa teater torsdag 12.12. Bomullsänglarna 
baserad på Susanna Alakoskis bok om kvinnorna på Bom-
ullsspinneriet i Vasa. 
Biljett och transport ordnas till grupprabattpris. 
Boka senast 29.11. i biblioteket tel 06-3479140
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To 26.9 kl. 13 Symöte i Korsbäck skola. 
Därefter varannan vecka. 

To 26.9 kl. 18 Kyrkokören i FH 

   kl. 19 Projektkören i FH  
Både nya och gamla sångare välkomna med i 
båda körerna. 

Fr. 27.9 kl. 18 Kara- och kvinnosamling i FH. 
Kvällens gäst Björn Forsén, tema ”Hälsa i 
mogen ålder” 

Sö. 29.9 kl. 11 Gudstjänst, Heikkilä, 
Granholm, kyrkokören. Efteråt inskrivning 
till skriftskolan med information för 
konfirmander och föräldrar i kyrkan. 

Må 30.9 kl. 13 Vänstugan i FH. Därefter 
varannan vecka. 

Ti.  1.10 kl. 13 Bön i församlingshemmet 

Sö. 6.10 kl. 11 Högmässa, LFF:s kyrkhelg, Stig-
Erik Enkvist predikar, Projektkören, Kyrkkaffe 

To 10.10 kl. 13.30 - 15.30  Firar vi De äldres 
dag i Korsnäsgården. (Se särskild annons för 
program). 

Sö. 13.10 kl. 10 Söndagsskola i barn- och 
ungdomsrummet. Janne Heikkilä 

Sö. 13.10 kl. 11 Gudstjänst, Janne Heikkilä, 
Deseré Granholm 

Sö. 20.10 kl 11 Högmässa, Rune Fant, Heidi 
Blomqvist 

Ons. 23.10 kl. 13 Silvergruppen i FH, 
favoritdikter m.m. 

Fr. 25.10 kl. 18 Kara- och kvinnosamling i 
FH. Kvällens gäst Lisbeth Bäck med ämne 
”KustNytt – rik på lokala minnen och 
människor” 

Sö. 27.10 kl. 10 Söndagsskola i barn- och 
ungdomsrummet (Se Kyrkpressen för mera 
info) 

Sö. 27.10 kl.11 Gudstjänst Janne Heikkilä, 
Deseré Granholm 

Ti. 29.10 kl. 13 Grupp för sörjande i FH 

Lö. 2.11 kl. 11 Alla Helgons dags gudstjänst. 
Kyrkokören medverkar. Ljuständning för de 
avlidna församlingsmedlemmar som blivit 
jordfästa här i sin hemförsamling sedan 
allhelgona i fjol. Om nära anhöriga önskar kan 
vi tända ljus också för avlidna med anknytning 
till Korsnäs som begravts på annan ort. 
Kontakta i så fall pastorskansliet på 044-
4101800 eller korsnas.pastorskansli@evl.fi. 

Sö. 3.11 kl. 11 Högmässa i Molpe bykyrka, 
efteråt kyrkkaffe och styrelsemöte 

Föräldra-barngruppen tisdagar kl. 10-12 i 
församlingshemmet 

Om du vill till kyrkan, men inte kan ta dig 
dit, kontakta församlingen, ska vi utreda om 
skjuts kan ordnas. 

Korsnäs församling informerar

 

KLÄDINSAMLING - LOPPIS  

Höstens insamling inleds tisdag 1.10 kl. 13.00–18.00  
och pågår varje tisdag fram till 3.12.2019. 
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 

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

 

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

fortsätter. 
 

LOPPIS: KONTANT BETALNING 
 
 

 Mera information ger Anna-Mi Björkqvist  
tel. 050 3638056. 

 
 

Baltikumvännerna r.f.  
                    

Företagarfest!
Kom ihåg företagarfesten på Strand-Mölle lördagen 
den 28 sept. med underhållning, god mat, Braastad 
konjakprovning och framför allt nätverkande.

Kom ut och träffa andra företagare under lättsamma 
former!

Anmäl Er snarast till    
info@strand-molle.fi eller 
tel. 06-3476754

Välkommen!

Korsnäs Företagare r.f 

INSTÄLLT
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Malax-Korsnäs MI informerar om 
kurser och föreläsningar:  

Den giftfria vardagen - minska plasten

Roligt och nyttigt vid skärmen

Miljö- och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett i allting omkring oss i vardagen. I mat,
kläder, möbler, byggmaterial, elektronik, hygienprodukter och leksaker. Som

konsument kan det vara svårt att veta hur farligt det är med olika kemikalier i varor och
hur man kan minska riskerna. Föreläsare Anita Storm ger deltagarna tips på vilka
steg de kan ta för att kemikaliebanta sin vardag. I samarbete med Marthaförbundet.

Föreläsningen hålls 5.11 kl. 18.00-20.00 vid Molpe skola. Anmäl dig senast 29.10.

Anmäl dig antingen per telefon till 
MI-kansliet på 040 650 8100

eller elektroniskt via mi.malax.fi

Den digitala världen erbjuder rolig fritid och nyttiga tjänster, även för seniorer!
Kursledare Tom Lillas lotsar dig framåt mot nya upptäckter på Internet. Vi spanar in
gratistjänster på nätet som spel, korsord, poddar samt olika TV- och radiokanaler. Ta

med bärbar dator eller platta. Grundläggande datorfärdigheter behövs. 
Kursen pågår 28.10-11.11.2019 kl. 18.00-20.15 vid Molpe skola. 

Anmäl dig senast 22.10.

Digistöd till seniorer - grunderna och fortsättningsgrupp
Inom projektet Välmående i vardagen med virtuella vänner erbjuder Malax-Korsnäs

medborgarinstitut kostnadsfri handledning till seniorer. Grundkursen är avsedd för
nybörjare, som vill börja hantera dator, platta eller smarttelefon. För de som deltog 

 under våren 2019 fortsätter vi handledningen var vi slutade. Vi träffas i små grupper
runtom i Malax och Korsnäs kommuner enligt överenskommelse under september och
oktober. Tillsammans hjälper vi varandra i lugn takt. Anmäl ditt intresse att delta till

telefonnummer 040 650 8100. 
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Samla steg  
och vinn priser!
Samla steg för den egna hälsan och för din förening! Delta i kampanjen mellan 1.10 och 30.10.2019. 
Välj din egen målsättning! Gå 75 000, 150 000, 225 000 eller 300 000 steg på 30 dagar.

Hälsostegen
2019

Vad?
Folkhälsanmedlemmar (över 15 år) och 
personal håller koll på sina steg under  
30 dagar. 
Tips: Ladda ner en valfri, gratis  
stegräknarapp på din mobil!

Hur?
Registrera dig på www.halsostegen.fi. 
Sidan öppnar den 23 september.
Bland de som registrerat/anmält sig fram 
till den 30 september utlottas 30 Garmin- 
aktivitetsband.

Varför?
Minska stillasittandet och öka vardags-
motionen! 
Var och en väljer själv sin målsättning. 
Klarar du ditt mål?

Vad får jag?
Koll på hur mycket du rör dig i vardagen. 
Dessutom deltar du i utlottningen av över 
100 fina vinster samt samlar poäng för 
din förening. Den stegrikaste föreningen 
vinner ett fint pris.

Är du ännu inte medlem 
men tycker det här låter 
toppen?
Gå in på www.halsostegen.fi
och klicka på Inte medlem?
Skriv därefter in dig i valfri
förening, sedan är det bara 
att registrera dig och samla 
steg för din nya förening!

www.halsostegen.fi
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MOTIONERA MED OSS !    
Korsnäs apotek har en motionskampanj på gång i samarbete med KKI mellan 1.9-30.11.2019.
Målet med kampanjen är att vi ska börja motionera regelbundet och att vi alla ska njuta av den 
vackra naturen medan vi motionerar. Temat för i år är promenader.
Motionspass finns att hämta på apoteket med anvisningar och motionstabell, om man samlar 
tillräckligt antal poäng får man delta i ett lotteri, där huvudvinsten är värd 100 euro och de två 
trösteprisen värda  50 euro var.

Vi i personalen  har egna promenader och om intresse finns tänkte vi 
dessutom ordna en gemensam promenad med våra kunder söndagen den 
13.10.2019 kl 13.00 med start från apoteket , vi kommer att promenera  ca 8 km 
totalt,  vi tar paus och äter ett mellanmål efter 4 km och går tillbaka 4 km till 

apoteksparkeringen . Man får gå i egen takt eller ta en kortare sväng eller cykla om man inte vill 
eller kan gå. 
Vill ha anmälan till apoteket för dem som ämnar delta och om  
man har ngn ev. allergi, detta  pga mellanmålet, senast 7.10.

Välkomna med alla !
KORSNÄS APOTEK

KORSNÄS APOTEK
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Ta hand om dej själv i höst
Välkommen till 

Salong Må Bra
den lilla mångsidiga salongen

• Medicinsk fotvård samt Kosmetologtjänster 
och Massage i olika former

• Vi finns i nyöppnade utrymmen på Silver-
bergsvägen 23 (fd KKC) 

Julens fester är på kommande,  
boka din tid redan nu!

Öppet Må-Fre kl 9-21, Tidsbokning tfn 045 
2268543 eller via Facebook / Salong Må Bra, där 

du även själv kan boka din tid online. 

Sofia´s muskelfix
• Avslappning i vardagen
• Klassisk massage
• Töjning

Massörstuderande 
Sofia Enbacka
050-3592056
Taklaxvägen 480

66280 Taklax
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KORSNÄS
MÅ-LÖ  7-21  
SÖ      10-21
Industrivägen 3, 66200 KorsnäsDär var du finns

Häj! 

Tack till alla kunder 
vid Sale Korsnäs 
under dessa år! 
Jag kommer sakna Er, 
Ni har gett en guld-
kant i min vardag. 

PS. Nuförtiden är jag 
butikschef vid Sale 
Vasa Kyrkoesplana-
den, väälkumi att 
kom och hälsa på då 
Ni besöker Vasa.

Häij!
 
Det har varit jättekul 
att få börja som ny 
butikschef på Sale i 
Korsnäs. 

Kom gärna och hälsa, 
när ni kommer och 
handlar :) 

Vi ses på Butiken!

HUNGERDAGEN 2019
Brist på rent vatten är ett allvarligt pro blem i många 
delar av världen. Över en miljard människor lever utan 
rent vatten, vilket orsakar sjukdomar och i värsta fall 
dödar. Varje timme dör 33 barn på grund av brist på 
rent vatten. 
12-åriga Lailo i byn Guliston i Tadzjikistan hjäl per sin 
mamma med att bära vatten till famil jen från ett dike 
intill en bilväg. Det rena vattnet från bäckarna uppe 
i bergen blir förorenat när det rinner ner i dalen. På 
grund av att vattnet är så smutsigt lider invå narna i byn 
av bland annat diarre, hepatit A, ty fus och parasiter. 
Varje dag drömmer de om rent vatten. 
Tack för ditt stöd! 
Finlands Röda Kors

Frivilliga bidrag kan göras till Finlands Röda Kors 
/ Katastroffonden Fl52 5000 0120 4156 73.  
Använd referensnr 451021548572. 

• Ett bidrag på 2 € räcker till en antibiotikakur till ett 
barn, som blivit sjukt av smutsigt vatten. 

• 15 € räcker till rent vatten till ett barn under ett helt 
år. 

• 160 € räcker till kläder till någon som blivit offer för 
en brand i Finland. 
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Dräneringsrör, 
trummrör och 
tillbehör i lager 

Höstens kampanj har börjat! 

MS 201 C-M 
729 € 

MS 170 
199 € 

RE 130 
359 € 

RE 90 
159 € 

BGA 56 
239 € 

Jägare, se hit! 

18 €/sk 

Viltfodret Poro-Elo 1 30kg 

Ett parti i lager i Korsnäs. 

Mångsidigt tillskottsfoder med 
Krossi-spannmål för utfodring i 
terrängen. 

FARMARE 

Allt inför pälsningen från oss. 

Kom ihåg att beställa tanpapper 
och pälsningsspån i tid. 39,90 € 

Nokia Vikla 
Gummistövlar för barn 

VI HAR ÖPPET I KORSNÄS 
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.

LÄKARDAGAR 24.10 och 21.11 • Boka tid på tel. 06-7812080

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster till privatpersoner, företag och 
organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda företagshälsovårdstjänster. 
Ta kontakt så gör vi upp ett avtal som passar just ditt företag!

Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, 
företag och organisationer. 
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 BÄSTA VATTENKONSUMENT! 
 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare år så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen meddela den nuvarande mätarställningen på Er 
vattenmätare till Tekniska kansliet, per telefon tel. 06-3479 136 / 06-3479 127 eller via  
e-post: camilla.rogard@korsnas.fi Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. 
 
Från och med i höst kan också vattenmätaravläsningen lämnas in elektroniskt på 
webben! Ni hittar den elektroniska blanketten på: www.korsnas.fi; Boende & 
närmiljö > Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare.  
 
Ifall ni inte har e-post/internet eller inte vill ringa, kan ni sända in uppgifterna i ett 
frankerat kuvert till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, eller 
sätta en lapp med uppgifterna i kommunens postlåda. 
 
Mätaravläsningen kan också utföras av kommunens personal, servicekostnaden för denna 
tjänst är 30 € + moms. Ta kontakt med vår vattenverksskötare Roland Westerback om Ni 
önskar köpa denna service, tel. 050 5056 857. 

 
Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 31.10.2019 påförs Ni en straffavgift på  
20 € + moms och förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 
 
Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 
 
Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
 
Tekniska kansliet 

-----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VATTENMÄTARAVLÄSNING,                                 
meddelas vattenverket senast den 31.10.2019   
 
   Ifall Ni har två vattenmätare fyller Ni i  
                                                                 uppgifterna för den andra mätaren nedan.      
       
Namn: ________________________  Namn: _________________________ 
 
Mätarnummer: __________________     Mätarnummer: ___________________ 
 
Mätarställning: _________________  Mätarställning: __________________  
 
Datum: ____ /____  20____                     Datum:____ /____ 20____     
 
 
Tel. 06-3479 136 / 06-3479 127, e-post: camilla.rogard@korsnas.fi            
     

VATTENMÄTARAVLÄSNING HÖSTEN 2019,  
nu också elektronisk inlämning på webben! 
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Korsnäs kommuns  
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 stipendiefon-
den 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 yrkeshög-

skoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbild-

ning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs 
kommun senast 15.10.2019. Försenade 
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan 
kompletteras t.o.m. 31.10.2019.
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. 

AC Silverbergs         
stipendiefond

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 sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för 

högst 10 terminer 
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstu-
derande 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 15.10.2019. Försenade 
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan 
kompletteras t.o.m. 31.10.2019.

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.

Ansökningsblanketter för båda stipendiefon-
derna finns på kommunens hemsida under 
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/

Ansökan om stipendier
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 BÄSTA VATTENKONSUMENT! 
 

Vattenavläsningen sker liksom tidigare år så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen meddela den nuvarande mätarställningen på Er 
vattenmätare till Tekniska kansliet, per telefon tel. 06-3479 136 / 06-3479 127 eller via  
e-post: camilla.rogard@korsnas.fi Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. 
 
Från och med i höst kan också vattenmätaravläsningen lämnas in elektroniskt på 
webben! Ni hittar den elektroniska blanketten på: www.korsnas.fi; Boende & 
närmiljö > Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare.  
 
Ifall ni inte har e-post/internet eller inte vill ringa, kan ni sända in uppgifterna i ett 
frankerat kuvert till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, eller 
sätta en lapp med uppgifterna i kommunens postlåda. 
 
Mätaravläsningen kan också utföras av kommunens personal, servicekostnaden för denna 
tjänst är 30 € + moms. Ta kontakt med vår vattenverksskötare Roland Westerback om Ni 
önskar köpa denna service, tel. 050 5056 857. 

 
Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 31.10.2019 påförs Ni en straffavgift på  
20 € + moms och förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 
 
Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 
 
Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
 
Tekniska kansliet 

-----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VATTENMÄTARAVLÄSNING,                                 
meddelas vattenverket senast den 31.10.2019   
 
   Ifall Ni har två vattenmätare fyller Ni i  
                                                                 uppgifterna för den andra mätaren nedan.      
       
Namn: ________________________  Namn: _________________________ 
 
Mätarnummer: __________________     Mätarnummer: ___________________ 
 
Mätarställning: _________________  Mätarställning: __________________  
 
Datum: ____ /____  20____                     Datum:____ /____ 20____     
 
 
Tel. 06-3479 136 / 06-3479 127, e-post: camilla.rogard@korsnas.fi            
     

VATTENMÄTARAVLÄSNING HÖSTEN 2019,  
nu också elektronisk inlämning på webben! 
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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. 
 
Tästä syksystä lähtien on mahdollista ilmoittaa vesimittarin lukeman sähköisesti 
kotisivujen kautta! Löydätte sähköisen lomakkeen: www.korsnas.fi; Boende & 
närmiljö > Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare. HUOM! Lomake 
valitettavasti vielä vain ruotsinkielisenä). 
 
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 31.10.2019 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 31.10.2019   
 

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           
    

VESIMITTARIN LUKEMINEN SYKSY 2019, 
nyt myös sähköinen ilmoitus netissä!  



KORSNÄSNytt

29

K
o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

Itse olen tänä syksynä valitettavasti supistanut metsä-
retkiäni minimiin, huolimatta siitä, että sää on ollut hyvä 
ja metsää on talon kulmilla. En nimittäin pärjää  kaikkien 
hirvikärpästen kanssa, joita nykyään  näyttää olevan kaik-
kialla tiheiköissä.  Tuntuu hieman masentavalta, kun  on 
työ, joka vaatii paikallaan istumista pitkiä jaksoja , niin 
luonnossa liikkuminen on aina ollut hieno tapa rentoutua 
ja saada liikuntaa.

Mitä luonnossamme oikeastaan tapahtuu? Lupiinit 
voidaan luokitella luonnossamme haitalliseksi vierasla-
jiksi, mutta mitä voimme tehdä hirvikärpäsille, punkeille, 
susille ja merimetsoille? En muista, että olisi ollut ong-
elmia yhdenkään mainitun lajin suhteen, kun pienenä 
juoksentelin metsissä. Onko  mitään tahoa, joka on sel-
villä siitä, miltä luontomme kokonaiskuva näyttää,  vai 
onko meillä vain  ryhmittymiä, jotka haluavat puolustaa 
vain omaa osaansa?

Kuuntelin kesällä pod-lähetystä, joka sisälsi ajatuksia 
herättävän tarinan siitä, miten suden istuttaminen luon-
nonpuistoon USA:ssa sai joen virtauksen muuttamaan 
suuntaansa.  Se vaikuttaa epäuskottavalta, mutta luonnol-
lisesti vastuussa olevat eivät kuvitelleet sellaista  lopputu-
lemaa. Voitiinpa ajatella, että ongelma oli yksinkertainen.  
Luonnonpuiston peurat olivat lisääntyneet liikaa ja niillä 
ei ollut luonnollista vihollista, joten ratkaisuna  näytti 
olevan sijoittaa puistoon luonnollinen vihollinen: susi. 
Mutta kun susi oli istutettu, peurat eivät enää hakeneet 
ruokaa avoimilta paikoilta ja olivat kovin arkoja tulemaan 
joelle juomaan. Tämä puolestaan johti siihen, että joen 
varrella alkoi kasvaa vesakkoa, pensaita ja puita. Uusi 
kasvillisuus houkutteli paikalle uusia eläimiä, ja majava 
tuli kuvaan mukaan. Majava vuorostaan alkoi rakentaa 
patoja ja sulkuja ja vähitellen virtaus muutti suuntaansa.

Seurausvaikutusten arvioinnin pitäisi muodostaa vakaa 
pohja päätöksille ja uskon, että mielestämme  otamme-

Aika korjata satoa 
metsistä ja vainioilta

Näin syksyllä on aika korjata satoa  toisaalta metsistä ja toisaalta 
omilta istutuksiltamme puutarhoista. En väitä olevani erityisen 
hyvä poimimaan metsämarjoja ja sieniä. Mutta se on  vähän kuin 
selkäytimessä,  ja mieleen tulee lapsuuden työ ja vaiva. Vanhem-
mat  perheessämme pitivät tärkeänä, että meidän piti poimia 
kaikenlaisia marjoja metsästä.  Me lapset emme kylläkään olleet 
yhtä vakuuttuneita asiasta, mutta löysimme itsemme kiltisti sul-
lottuna vanhaan  Volvo PV:hen,  ja  sitten jokainen meistä ämpäri 
kädessä veti kortta kekoon perheen elannon puolesta. Noin puolet 
perheenjäsenistämme  omasi  jonkinlaista paikallistajua, toinen 
puoli ei ollenkaan, joten eksyimme metsässä  lähestulkoon  joka 
toinen kerta, vähän riippuen siitä, keitä oli mukana ja missä päin 
metsää kuljimme   Arvatenkin näihin metsäretkiimme  liittyi 
usein eräänlaista seikkailun tuntua  ja hauskuutta ,  ja kun oli 
kahvipaussin aika  metsässä, niin  nauru oli herkässä.

kin seurausvaikutukset huomioon päätöksenteossa. Silti 
päätösten seurauksena tapahtuu asioita, jotka tulevat 
yllätyksenä kokoneimmallekin päättäjälle. Eli virta muut-
taa yllättäen suuntaansa. 

Syksyn aikana kaikki Vaasan sairaanhoitopiiriin kuulu-
vat kunnat ottavat  kantaa kuntayhtymän perussopimuksen 
muutokseen. Muutokseen, joka antaisi mahdollisuuden 
vapaaehtoisuuden pohjalta rakentaa integroituneempi 
sosiaali- ja terveydenhuolto Pohjanmaalle.  Aiheen tii-
moilta on kokoustettu ja keskusteltu useaan otteeseen eri 
puolilla aluetta. On varmaankin yhtä monta mielipidettä 
puolesta ja vastaan kuin keskusteluissa on ollut osanot-
tajia.  Joten,  kun kunnan virkamiehenä istuu ja kirjoit-
taa lausuntoaan ehdotuksesta, niin en ole kyllä oikein 
varma siitä, minne virtaus tulee kääntymään. Tiedämme 
mitä meillä nyt on, mutta emme tiedä mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan. Tällöin mietin, mitkä nykyisen hallituksen 
ja eduskunnan ajatukset ovat  sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kehittämisestä  ja mitä mahdollisuuksia se kehitys voi 
antaa Korsnäsin kunnalle ja naapurikunnillemme.

Kun yritän ottaa huomioon seurausvaikutukset ja katson 
lopputulemaa, niin tuntuu taas kerran kuin olisimme tuo-
massa epäselviä aineksia yhtälöömme. Kaikki epävarmat 
elementit tekevät aina vain vaikeammaksi tehdä laskel-
mia ja ottaa huomioon seuraukset ja lopputulos. Se saa 
minut ajattelemaan heitä, jotka päättivät istuttaa suden  
luonnonpuistoon ratkaisuna peuraongelmaan. Miten olisi-
kaan käynyt,  jos olisi vain turvauduttu useamman metsä-
stäjän apuun ja ammuttu  useampi peura? Vai olisiko ollut 
parempi olla tekemättä mitään? Ehkä luonnolla olisi ollut 
oma ratkaisunsa ongelmaan?  Niin,  ehkä kyseessä  ei var-
sinaisesti ollut ongelma lainkaan, muutoin kuin joillekin 
yksittäisille päättäjille!

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Raakaveden rautapitoisuus on ollut hyvin 
korkea kesäkuukausina, pohjaveden ollessa 
matalimmillaan pohjavesialueilla. Vedenpuhdis-
tuslaitoksen hiekkasuodattimia  ei ole mitoitettu 
suodattamaan tarvittavaa rautamäärää, mistä 
johtuen vesijohtoverkostossa raudan raja-arvo 
on ylitetty.

Korsnäsin kunta on aloittanut raudanpuhdistuksen 
vaihtoehtoisten ratkaisujen suunnittelun. Konsulttiyri-
tys Projektengagemang esitteli  juomaden puhdistuksen 
parantamisen vaihtoehtoisia ratkaisuja.Tämän vuoden 
talousarviossa on 100.000 euron määräraha raudan puh-
distukseen vedenpuhdistuslaitoksella.

Pilottikokeilu
Tekninen lautakunta päätti 8.4.2019 testata pilot-

tikokeiluna Filtralite-laitteistoa puolen vuoden 
ajan. Asennuspäätös tehdään testijakson jälkeen.  
Filtraliten pilottiprojekti ei ole vielä alkanut. Järjestelmä 
ei ratkaise vesilaitoksella olevia akuutteja ongelmia.  
Vesianalyysit, jotka otettiin 25.6.2019, osoit-
tivat, että raudan ja mangaanin laatusuosituk-
set ylittyivät. Väri ja sameus olivat korkeat. 
Heinäkuun loppupuolella asiakkaat alkoivat ottaa yhteyttä  
veden huonon värin johdosta.Syy veden huonoon väriin 
oli todennäköisesti heinäkuun lämmin ja kuiva sää, 
jolloin veden kulutus oli suuri, mikä johti siihen, että 
vedenpuhdistuslaitoksen hiekkasuodattimet eivät pysty-
neet puhdistamaan raakavedessä ollutta rautamäärää. 
Lisäksi pohjavesi laski nopeaan tahtiin, mikä 
puolestaan johti raudan korkeaan saostumaan. 
Kuitenkin pohjaveden taso oli tänä kesänä hieman kor-
keammalla  verrattuna kesän 2018 tasoon.

Uusi mobiili vedenpuhdistuslaitos
US-puhdistuksella toimivan mobiilin vedenpuhdistus-

laitoksen asentaminen voisi olla akuutti ratkaisu ongel-
maan.  Saatavilla on laitteisto, joka selviää  30-70 m3/h 
virtauksesta, mikä vastaa Korsnäsin kunnan tarvetta. 
US-tekniikalla rautamäärä vähenee 50-90 % sekä väriker-
roin ja selkeys yli 90 %. Epäselvää on kuitenkin, miten 
hyvin toimii mangaanin ja nikkelin puhdistus.

Käytetty mobiilivedenpuhdistuslaitos voidaan vuo-
krata  vuodeksi  88.000 eurolla. Lisäksi tulee asennus 
ja toimitus, mikä tarkoittaa noin 100.000 euron  kustan-
nusta/vuosi. Vuokra-ajan umpeuduttua mobiiliveden-
puhdistuslaitos voidaan lunastaa 225.000 euron hinnalla. 
Vedenkäyttömaksuja joudutaan mahdolli-
sesti korottamaan, jotta mobiilin vedenpuhdis-
tuslaitoksen kustannukset pystytään kattamaan. 
Koska veden laatu on kesän mittaan huonontunut huo-
mattavasti, ja on epävarmaa,  toimiiko Filtralite kunnan 

vedessä, mobiilista puhdistuslaitoksesta voi tulla talou-
dellisesti halvin ratkaisu. Puhdistustarve johtoverkostossa 
ei sitä paitsi ole yhtä mittava mitä nopeammin ongelma 
saada aisoihin. Tekninen lautakunta päätti 3.9.2019, että 
mobiilivedenpuhdistuslaitos vuokrataan vuodeksi ja han-
kitaan omaksi, mikäli puhdistus toimii tyydyttävästi. 
Lisäksi puhdistuslaitoksen vuokra-aikana tehdään pilot-
tipuhdistus  10 m3/h, rautamangaaniturbsuodattimella. 
Tähän tarvitaan 34.000 euron lisämääräraha.

Ehdotus tarkoittaa, että vuoden 2020 vedenkäyttömak-
sua voi olla tarvetta korottaa. Vesilaitoksen talousar-
viossa on 100.000 euron määräraha meneillään oleville 
investoinneille, raudan puhdistukseen ja vesilaitoksen 
uuteen generaattoriin. Mikäli mobiili puhdistuslaitos 
otetaan käyttöön syksyn aikana, lisäkustannus tulee jo 
vuonna 2019, kun taas pääosa kustannuksista tulee vuo-
delle 2020. Mikäli ostosta päätetään, niin toimintavuotta 
2020 rasittaa sekä vuokramaksut käytöstä että  kasvavat 
poistot, kun uusi laitos otetaan käyttöön.

 Käyttökustannusten lisäyksen rahoittamiseksi,  n. 
50.000 euron vuositasolla,  vesimaksuja pitäisi korottaa 
0,30 euroa/m3, mikä antaa 42.000 euroa lisää tuloja. 
Perusmaksun korotus 10 eurolla liittymältä tuo 7.880 
euroa lisää vuodessa. Uudet maksut olisivat tällöin 1,60 
euroa/m3 ja uusi perusmaksu 72 €/vuosi. 

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan 
ehdotuksen ja ehdotti valtuustolle, että vesilaitokselle 
voidaan myöntää lisämääräraha mobiilin puhdistuslai-
toksen US 1080, 34.000 euron vuokramenoihin, vuoden 
2019 talousarvioon. 

Ehdotettu vedenpuhdistuslaitos on 40 jalan suuruisessa, 
eristetyssä säiliössä ja voi seistä ulkona vesilaitoksen vie-
ressä. Jos puhdistuslaitos toimii suunnitellusti, tulee juo-
mavesi olemaan aivan kirkasta, maku tulee paremmaksi 
ja puhdistustarve asiakkailla on alempi.

Juomaveden raudan puhdistusta parannetaan
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On tullut ehdotus koskien Pohjanmaan hyvin-
vointikuntayhtymän perussopimusta. Pohjan-
maan maakunnan hyvinvointikuntayhtymästä on 
keskusteltu syksystä 2018 lähtien,  ja se on tullut 
ajankohtaiseksi terveys- ja maakuntauudistuk-
sen kaatumisen myötä. Valmistelua varten muo-
dostettiin kunnanjohtajaryhmä ja ohjausryhmä, 
jossa on on kuntien ja sairaanhoitopiirin edusta-
jia. 

Perusturvalautakunta on laatinut lausunnon perussopi-
muksesta. Lautakunta haluaa painottaa vanhustenhuollon 
säilyttämistä kunnan hoidossa. Kunnanhallitus hyväksyi 
lausunnon 16.9.2019.

Ote lausunnosta
Korsnäsin kunta on useissa yhteyksissä tuonut esiin, 

että nykytilanteessa meillä on toimiva yhteistyö  Rannik-
ko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kun-
tayhtymän puitteissa  ja toivomme, että vapaaehtoisen 
yhteistyön Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän  puit-
teissa pitäisi rakentua olemassa olevalle mallille. Nyky-
isen kuntayhtymän malli rakentuu sille, että kunnat ovat 
tuottajia kuntayhtymälle, ja sen lisäksi kuntayhtymä on  
kehittänyt alueellisia palvelujaan niin psykososiaalisen 
hoidon piiriissä kuten geriatrian alueellakin. 

Korsnäsin kunta katsoo, että paikallistuntemus ja  
läheisyysperiaate muodostavat hyvin tärkeän osan  
laadullisesti korkeasta,  yksilöllisestä palvelusta. 
Korsnäsin kunnalla on korkealaatuinen palvelu,  ja pal-
velun saatavuus nykytilanteessa on hyvä. Korsnäsin 
kunnalle on tärkeää turvata palvelun laatu ja saatavuus 
jatkossakin. Paine palveluihin on erittäin suuri ja kus-
tannusten tarkkailu on sen vuoksi hyvin tärkeää. Mah-
dollinen vapaaehtoinen yhteistyö uuden kuntayhtymän 
puitteissa on sen vuoksi tapahduttava asteittain ja halli-
tusti, jotta myös positiivisten ja negatiivisten vaikutusten 
arvioinnille jää tilaa. 

Korsnäsin kunta on sitä mieltä, että Pohjanmaan hyvin-
vointikuntayhtymän  pitäisi rakentua mallille, joka tekee 
mahdolliseksi sen , että  Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- 
ja perusterveydenhuollon  kuntayhtymä voi säilyä ja sitä 
voidaan kehittää edelleen Pohjanmaan laajennetun yhtei-
styön puitteissa. 

Tehtävät
Yleisesti Korsnäsin kunta on sitä mieltä, että Pohjan-

maan hyvinvointikuntayhtymän etuna voisi olla jous-
tavampien asiakas- ja potilasvirtojen aikaansaaminen, 
tehokas hoito, oikea potilas oikealla hoitopaikalla. Sam-
alla voitaisiin järjestää yhteistyötä korkeammalla alueel-
lisella tasolla niissä vaativammissa toimenpiteissä,  joita 
pienten kuntien  on vaikea järjestää.

Sitä vastoin Korsnäsin kunta katsoo, että vanhusten-

huolto,  siihen kuuluvine kotihoitoineen, pitäisi pysyä 
kunnan hoidossa, jotta paikallistuntemus ja joustava pai-
kallinen palvelutuotanto voidaan taata.

Korsnäsin kunta tuottaa tänä päivänä perustervey-
denhuoltonsa yhdessä Maalahden kunnan kanssa yhtei-
styösopimuksen pohjalta. Nämä sopimukset voidaan 
varmaankin siirtää,  mikäli mahdolllisesta siirrosta vallit-
see yksimielisyys molempien sopimusosapuolten kesken.  
Uutta perussopimusta käsittelevässä ehdotuksessa ehdo-
tetaan, että kuntayhtymän on voitava järjestää erityishoi-
van tehtäviä. Tulkitsemme sen niin, että tässä avataan 
ovea mahdollisuudelle  ottaa tehtäväksi ja tuottaa sitä pal-
velua, mitä Kårkulla tuottaa nykyään. 

Korsnäsin kunta käyttää Kårkullan erityispalveluja 
tietyille asiakasryhmille ja on hyvin riippuvainen kun-
tayhtymän asiantuntijoista näiden erityispalvelujen suh-
teen. Korsnäsin kunnan mielestä olisi kovin onneton 
tilanne, jos Kårkullan kuntayhtymä pirstotaan sen vuoksi, 
että osa jäsenkunnista siirtää palvelun vapaaehtoisesti 
Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Kårkullan asiakasryh-
mät ovat hyvin haavoittuvaisia muutoksille, ja perussopi-
musehdotuksen tekstin sisältö olisi tutkittava tarkkaan , 
ennen kuin asiasta mahdollisesti päätetään.

Vaikuttaminen
Tehtävien laajamittainen siirto Pohjanmaan hyvinvoin-

tialueeseen tarkoittaa   Korsnäsin kunnan vaikutusmahdol-
lisuuksien dramaattista pienenemistä niissä toiminnoissa, 
joilla on suuri paikallinen merkitys. Tällainen siirto tar-
koittaa  myös pitkällä tähtäyksellä, että sillä on vaikutusta 
kunnan muihin toimintoihin ja niitä pitäisi osittain siirtää. 
Sen vuoksi olisi toivottavaa selvittää myös vähemmistöo-
mistajien mahdollisuudet vaikuttaa paikallisesti tärkeisiin 
toimintoihin.

Korsnäsin kunnan mielestä  uusi Pohjanmaan hyvin-
vointialue tulee rakentaa yhteisestä tahdosta ja huoleh-
timalla siitä, että koko alueen väestöllä on oikeus saada 
hyvää palvelua lähialueellaan. Koska Korsnäsin kunta on 
puhunut  Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän asteit-
taisesta voimaan saattamisesta, niin puhumme äänira-
jan  varovaisen nostamisen  puolesta siten, että se uuden 
kuntayhtymän lähtötilanteessa voitaisiin sopia 30 %:iin. 
Mitä tulee omistukseen kuntayhtymän peruspääoman 
suhteen, niin Korsnäsin kunta katsoo  mahdollisia tule-
via satsauksia ajatellen, että  pääomaosuus pitäisi korjata 
siten, että se  mitä mahdollisimmassa määrin vastaa  asu-
kasmäärää  per jäsenkunta. 

Tärkeää tässä yhteydessä on, että paikallinen vaikutta-
minen jollain tavalla otetaan huomioon myös vähemmi-
stökuntien kohdalla. Paikallinen vaikuttaminen, ja ennen 
kaikkea asiantuntemus,  ovat erittäin tärkeitä, vaikkakin 
sosiaalihuolto integroitaisiin suurempaan kokonaisuu-
teen.

KORSNÄSINUutiset
K

o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

Lausunto Pohjanmaan hyvinvointialueesta
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Talous
Sen olettamuksen pohjalta, että kunnan kiinteistöjä ei 

siirretä, niin kasvavan integroinnin ei pitäisi tuoda kun-
tayhtymälle myöskään suurempaa omarahoituksen tar-
vetta.Silloin pitäisi sellaisen mallin olla käyttökelopinen, 
jossa  mahdollinen yli- ja alijäämä maksetaan jäsenkun-
nille meneillään olevan tilivuoden aikana. Vaasan kau-
pungilla on joukko kiinteistöjä (H-talo), joita rakennetaan 
yhteisprojektina Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Näistä 
kiinteistöistä tulee keskustella erikseen, jotta järjestel-
mästä tulee läpinäkyvä ja tasapuolinen omistajakuntien  
ja heidän kiinteistöomistuksensa välillä.

Palvelut pitäisi laskuttaa niin, että jokainen 
jäsenkunta, joka päättää siirtää palvelutuotan-
tonsa kuntayhtymälle, vastaa kustannuksistaan. 
Siirtyminen yhteiseen pohjanmaalaiseen hoito- ja hoiva-
tuotteiden hinnoitteluun voi aiheuttaa raskaita ja tietyissä 
tapauksissa aiheettomia hinnankorotuksia niille kunnille, 
jotka tällä hetkellä poikkeavat Pohjanmaan  keskiarvosta. 
Harmonisoinnit voivat heivata kustannustasoa ylöspäin 
myös niissä yksiköissä, jotka aiemmin ovat olleet keski-
tason alapuolella, mistä syystä saamme kalliimpaa hoitoa 
kuin aiemmin. 

Korsnäsin kunnan mielipiteen ollessa se, että mah-
dollinen kuntayhtymän toiminnan laajennus on tehtävä 
jäsenkuntien välisellä kustannusneutraalilla tavalla, niin 
mielestämme myöskään nykyistä tasoitusperiaatetta  ei 
tarvitse muuttaa.

Sosiaaliasiamiehen selvitys 
vuodelta 2018

Vaasan kaupungin sosiaaliasiamies on lähett-
änyt sopimuskuntiin selvityksen toimintavuodelta 
2018. Sosiaaliasiamies toimi vuonna 2018 Vaasan, 
Mustasaaren, Närpiön, Laihian, Kristiinankau-
pungin, Vöyrin, Maalahden, Isokyrön, Korsnäsin 
ja Kaskisten sosiaaliasiamiehenä. Sosiaaliasia-
miehenä on toiminut Katarina Norrgård.

Sosiaaliasiamies antaa neuvoja, ohjaa ja infor-
moi asiakkaita mm. oikeusturvaa ja menet-
telykäytäntöjä  koskevissa kysymyksissä. 
Toimintamuotona on yleensä puhelinneuvonta, tarvit-
taessa järjestetään myös asiakastapaamisia. Vuonna 2018 
sosiaaliasiamies hoiti yhteensä 239 asiakokonaisuutta. 
Korsnäsista oli 3 yhteydenottoa  vuoden 2018 aikana. 
Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan kuntien 
sosiaalihuollossa yhteistyö henkilökunnan kanssa 
ollut yleensä  avoin ja toiminut erittäin hyvin. 
Kunnissa tehdään hyvää ja kokonaisvaltaista työtä.  
Kunnanhallitus merkitsi  tiedoksi 16.9.2019 sosiaaliasia-
miehen selvityksen toimintavuodelta 2018 ja lähetti sen 
tiedoksi myös perusturvalautakunnalle.

Kårkullan kuntayhtymän 
talousarvio 2020

Kårkullan kuntayhtymä on pyytänyt jäsen-
kuntien lausuntoa kuntayhtymän  talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020-2022.

Vuoden 2020 hinnat kunnille pysyvät vuoden 2019 
tasolla. Ostopalvelujen taso ja missä maksuluokassa asi-
akkaat ovat, vaikuttaa kunnan talousarvioon. Investoinnit 
rahoitetaan omilla lainoilla ja avustuksilla. Peruspääo-
man korotuksia ei ole suunnitteilla. Uudet asuinyksiköt 
toteutetaan usein muiden rakennuttajien kanssa kuin 
Kunnanhallitus hyväksyi 19.8.2019 Kårkullan kuntayhty-
män talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuun-
nitelman vuosille 2020-2022.

Korsnäsin Terveystalon 
pysäköintipaikka

Terveystalokiinteistöllä tehdään parhaillaan 
pysäköintialueen laajennusta.  Oja-alue peitetään 
määräysten mukaisesti ja ruohomattoja pienen-
netään, lisäaluetta pohjustetaan ja saadaan näin 
suurempi ja tilavampi pysäköintipaikka, joka 
vielä päällystetään.

Kornäsin Terveystalolla ilmenee päivittäin pulaa 
autoparkkipaikoista.Nykyinen pysäköintipaikka 
on ollut liian ahdas ja vaarallinen.  Myös viereinen 
Bukettenin palvelukeskuksen uusi pysäköinti täyt-
tyy terveystalolla käyvien autoista, mikä on väärin. 
Korsnäsin Terveystalolla käyntitiheys kasvaa jatkuvasti. 
Käynnit on nykyään järjestetty käytännöllisesti ja jous-
tavasti, koska monet käynnit tehdään aikavarauksella. 
Nykyään Korsnäsin Terveystalo antaa monipuolista 
asiakaspalvelua, sen vuoksi kasvaa myös tarve suurem-
masta  pysäköintialueesta asiakkaille. Samalla Korsnäsin 
Terveystalon kiinteistöä täydennettiin myös osittaisella 
uudella salaojituksella ja tarpeellisella julkisivun ehos-
tuksella.

Äänestysalueet
Valtuusto päätti 2.9.2019 kokouksessa äänesty-

salueiden jaon ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. 
Korsnäsin kunta jaetaan edelleen neljään äänestysalu-

eeseen:
1. äänestysalue, Moikipää
2. äänestysalue, Korsnäs kk
3. äänestysalue, Harrström
4. äänestysalue, Taklax
Ne henkilöt, joita väestötietojärjestelmässä ei ole mer-
kitty jollekin kiinteistölle merkitään Korsnäs kk:n ääne-
stysalueeseen.
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Pohjanmaan  
maakuntasuunnitelma 2040

Maakuntasuunnitelma on niin kutsuttu koko-
naismaakuntasuunitelma, joka käsittää koko 
maakunnan ja sen yhteiskunnalliset toiminnot. 
Uuden maakuntasuunnitelman tarkoituksena on, 
että Pohjanmaa on vuonna 2040 kilpailukykyi-
nen alue, jossa väki voi hyvin  ja elinympäristö 
on hyvä.

Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus antoi-
vat vuonna 2018 lausunnon Pohjanmaan maakun-
tasuunnitelman 2040 luonnoksesta. Nyt pyydetään 
viranomaislausuntoja  Pohjanmaan maakuntasuunni-
telma 2040  -ehdotuksesta. Suunnitelmaehdotus tar-
kastetaan ja pannaan nähtäville lausuntokierroksen 
jälkeen. Silloin kuka tahansa, myös viranomaiset, 
voivat jättää huomautuksen  suunnitelmaehdotuksesta. 
Tekninen lautakunta totesi, että maakuntasuunnitel-
maan on tehty joitakin pienehköjä  muutoksia Korsnäsin 
kunnan osalta, eli luonnoksesta suunnitelmaehdotukseen. 
Mm.  seuraavaa on muutettu:

Alue, jossa Dermoshop toimii, on otettu 
mukaan merkinnällä “Alue työpaikoille”. 
Siirtoviemäri Korsnäsin kirkonkylästä Kors-
bäckin kautta Petolahteen on otettu mukaan 
suunnitelmaehdotukseen ja samalla on otettu pois jäte-
vesilaitoksen kohdemerkintä Korsnäsin kirkonkylästä.  
Lisäksi mukaan on otettu voimajohto, josta  voi-
majohto on siirretty kirkonkylän länsipuolelle. 
Breddskäriä pitkin kulkeva tietoliikenneyhteys on poistettu. 
Waterloon ampumarataa koskeva ympäristölupahakemus 
on jätetty Länsirannikon ympäristöyksikköön ja asia on 
vireillä. Waterloo-ampumarata täyttää hyvin pian alueel-
lisesti tärkeille ampumaradoille asettavat vaatimukset ja 
otetaan näin ollen mukaan maakuntasuunnitelmaan 2040. 
Kunnanhallitus hyväksyi 16.9.2019 teknisen lautakunnan 
ehdotuksen Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa koske-
vasta lausunnosta.

Lausunto Legaton  
talousarviosta 2020

Musiikkiopisto  Legatosta on saatu lausunt-
opyyntö koskien vuoden 2020 talousarvioehdo-
tusta. Legaton toimintaa ohjaavan sopimuksen 
mukaan yksittäisten kuntien on määriteltävä 
oman kuntansa opetustuntien määrä.

Korsnäsin osalta viime vuodet näyttävät tilaston 
mukaan tältä:
 Tulos Tulos Talousarvio
 V 2017 V 2018 V 2019
 576 617 650

Legatossa kustannus opetustuntia kohden oli 
vuonna 2017 26,01 €/h ja vuonna 2018 27,90 €/h. 
Legaton talousarvioehdotus vuodelle 2020 perustuu  
Korsnäsin kunnan 665 opetustunnin määrään.

Legaton toimintaan ei ole odotettavissa 
mitään suurempia muutoksia tulevalle vuodelle. 
Kunnanhallitus ehdotti 19.8.2019, että Legaton vuoden 
2020 talousarvio lasketaan 620 opetustunnille, ts. samalle 
tasolle kuin vuoden  2018 tulos oli.

Siirtolaisuusprojekti
Projektin vetäjä Magnus Enlund Siirto-

laisuusinstituutista on ottanut yhteyttä koskien 
Korsnäsin kunnan kiinnostusta  osallistua tutki-
musprojektiin “Kaupunkilaistumissuuntauksia 
–  Maaseudulle jäävät suomenruotsalaisilla alu-
eilla”.

Tässä selvityksessä paneudutaan tutkimussuunnitelman 
mukaan heihin, jotka jäävät maaseudulle, ei heihin, joiden 
valinta on ollut muuttaa kaupunkilaisempaan ympäristöön. 
Tutkimusprojektin tavoitteena on kuvata maalle jäävien 
perspektiiviä, kun kyseessä on päätös jäädäkö vaiko muut-
taa.  Kohteena ovat  pienemmät maaseutukunnat ja heidän 
yhteenkuuluvuutensa ja yrittäjyytensä aste, koska nämä 
kaksi tekijää vaikuttavat muutto- tai jäämistaipumukseen.  
Projektin tarkoituksena on myös antaa parempi lähtö-
kohta kunnallisille, alueellisille ja kansallisille strategi-
oille, joilla pyritään vahvistamaan paikallisyhdyskunnan 
elinedellytyksiä keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä.

Korsnäsin osalta projektiin osallistuminen maksaisi 
yhteenä 3.000 euroa jaettuna projektivuosille 2020 -2021, 
tai 1.500 euroa vuotta kohti.

Kunnanhallitus päätti 16.9.2019 osallistua projektiin, 
jos muu rahoitus järjestyy.Kunnan osuus on yhteensä kor-
keintaan 3.000 euroa.
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Vuokralaisten vuokratakuu
Kaikille uusille vuokralaisille pitäisi asettaa 

vuokratakuu heidän muuttaessaan kunnan asu-
inhuoneistoihin. Vuokratakuu olisi kuukausivuo-
kran suuruinen ja se maksettaisiin ensimmäisen 
vuokran yhteydessä. Vuokratakuu maksettaisiin 
sitten takaisin poismuuton jälkeen, edellyttäen 
ettei ole syytä käyttää vuokratakuuta mahdol-
listen vuokralaiseen kohdistuvien korvausvaati-
musten peittämiseen, esim. maksamaton vuokra, 
epätavallinen kuluminen tai siivousmaksu.

Tekninen lautakunta päätti 3.9.2019 ehdottaa kunnanhal-
litukselle, että kuukausivuokran suuruinen vuokratakuu 
asetetaan kaikille uusille vuokralaisille 1.10.2019 alkaen. 
Kunnanhallitus hyväksyi 16.9.2019 teknisen lautakunnan 
ehdotuksen.

Kunnan vakuutukset
Korsnäsin  kunta on vakuutusmeklari Rewenda 

Oy:n kautta kilpailuttanut vakuutusratkaisunsa. 
Tarjouspyyntö julkaistiin 27.5.2019 Hilmassa. 
Kaksi tarjousta tuli määräaikaan mennessä. Tar-
jouksia vertailtiin keskenään. Molemmat tarjo-
ukset täyttävät vaatimukset tarjouksenantajan 
sopivuudesta ja sisällölle asetetut vaatimukset. 

Vakuutukset ovat voimassa toistaiseksi ja ensim-
mäinen vakuutuskausi on 1.10.2019-31.12.2020. 
Tapaturma- ja työkykyvakuutuksen ensimmäinen 
vakuutuskausi on kuitenkin 1.1.2020 – 31.12.2020. 
Tekninen lautakunta ehdotti 3.9.2019 kunnanhallituk-
selle, että valitaan Rewendan suosituksen mukaisesti  se 
vakuutuksenantaja, joka antoi edullisimman tarjouksen, 
1.10.2019 alkaen.

Kunnanhallitus päätti 16.9.2019 valita teknisen lauta-
kunnan ehdotuksen mukaisesti vakuutusyhtiön LähiTapi-
ola kunnan vakuutusantajaksi.

Uusittu vuokrasopimus
Kennet Westerlund vuokraa noin 1200 m2 

suuruista aluetta ent. Edsvikin kaatopaikalta. 
Voimassa oleva  vuokrasopimus ei vastaa nyky-

istä käyttöä sen suhteen, mitä ainesta siellä 
varastoidaan, ja sopimus on tarvetta päivittää. 
Päivitetty vuokrasopimus laadittiin. Kunnanhallitus 
hyväksyi 16.9.2019 päivitetyn vuokrasopimuksen, joka 
on voimassa toistaiseksi.

Lahjoitus Wasa Teaterille 
Svenska  Österbottens förbund (ruotsinkieli-

sen Pohjanmaan liitto)  opetuksen ja kulttuurin 
saralla, ja sen kulttuurijaosto on lähestynyt kir-
jeellä/vetoomuksella alueen kuntia, jotta nämä 
osallistuisivat lahjoituksiin Wasa Teaterin inven-
taarioita varten. Keräys käynnistyi jo 2017.

Keräys  ei kustanna suoria teatterin kunnostuk-
sen investointikustannuksia, jotka maksetaan kun-
tayhtymän talousarviovaroista. Kerätyt lahjoitusvarat 
käytetään siihen pieneen extraan, joka ei sisälly var-
sinaiseen talousarvioon, eli taiteeseen, huonekaluihi 
n ja muuhun. Lahjoittaessaan vähintään 1.000 euroa 
lahjoittaja saa nimetyn tuolin teatterin katsomosta. 
Kunnanhallitus päätti 16.9.2019, että Korsnäsin kunta 
osallistuu lahjoitusvarakeräykseen antamalla 1.000 euroa 
teatterin katsomon nimettyyn tuoliin.

Jako kotiseuturahastosta
Kunnanhallitus päätti 19.8.2019 jakaa vuoden 

2018 tuotosta 5.000 euroa testamentissa mai-
nituille yhdistyksille, Korsnäsin kirjastolle ja 
Lärknäsin vanhainkodille kotiseuturahaston 
rahastosäännöissä säädetyn jakoperiaatteen 
mukaan.

Tuotto jaetaan vuosittain seuraavan jakoperiaat-
teen mukaan: Lärknäsin vanhainkoti Korsnäsissa 20 
%, Korsnäsin kotiseutuyhdistys 15 %, Korsnäsin pap-
pilamuseoyhdistys  10 %, Urheiluseura Fyren  15 %, 
Korsnäsin jalkapalloseura -75:  15 %, Korsnäsin Mine 
Center  15 %, Korsnäsin kirjasto 5 % sekä Korsnäsin 
partiolaiset (Korsnäs scoutkår r.f.)/(Korsnäsin seura-
kunnan partiolaiset nuorisotyötä ym. varten) 5 %. 
Myönnetty avustus voidaan maksaa, kun pyydetty doku-
mentointi (toimintakertomus ja tilinpäätös)  on jätetty, 
kuitenkin viimeistään 30.11.2019.

Työryhmä urheilu-, vapaa-
ajan- ja nuorisotoiminnan 
kehittämiseen

Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston 
kokouksessa 14.3.2019 jaosto toivoi, että kun-
nanhallitus asettaisi työryhmän suunnittelua 
ja ulkoisten projektivarojen hakemista varten 
tavoitteena lisätä urheilu- ja nuorisotoimintaa.

Kunnanhallitus asetti 16.9.2019 tehtävää varten työryh-
män, jonka muodostavat  Matias Backholm, Helena Hög-
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lund-Rusk, Roger Lindholm, Sofia Mitts-Björkblom, 
Tommy Vesterback ja Carola Bäckström. Bäckström 
toimii ryhmän kokoonkutsujana.

Kaukolämpö Korsnäsin kk:n 
kouluun ja Bredblickiin

Korsnäs Värme Ab on kiinnostunut liittämään 
Korsnäsin kk:n koulun ja Bredblick-kiinteistön 
kaukolämpöverkkoon. Kiinteistöjen liittämi-
sellä kunnan lämmityskustannukset alenisivat. 
Lämmönvaihtimen asennuksen suunnittelu pitää 
tehdä ja lämmönvaihtimien hankintaan on otet-
tava määräraha ensi vuoden investointitalousar-
vioon.

Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle 
3.9.2019, että ensi vuoden investointitalousarvioon 
otetaan 35.000 € määräraha lämmönvaihtimien hank-
kimiseksi ja asentamiseksi Kirkonkylän kouluun ja 
Bredblickiin. Lämmön säästöstä laaditaan laskelma. 
Kunnanhallitus palautti 16.9.2019 teknisen lautakunnan 
ehdotuksen vuoden 2020 talousarviovalmisteluun.

Aluetyöntekijä
Niklas Sjödahl anoi ja hänelle myönnettiin vapautus 

toimestaan teknisen viraston aluetyöhön osallistuvana 
työnjohtajana, 15.10.2019 lähtien. Niklas Sjödahl on ollut 
vapaalla työstään ajalla 1.10.2018 – 14.10.2019. Tekni-
nen lautakunta päätti 3.9.2019, että teknisen viraston alu-
etyöntekijän toimi ilmoitetaan avoimeksi. 

Sairaanhoitaja
Sairaahoitajan toimi 77,42 % oli  sisäisesti haettavana. 

Toimeen tuli kolme hakemusta määräaikaan mennessä. 
Perusturvalautakunta palkkasi 15.8.2019 sairaanhoitaja 
Maria Ohls-Myllyniemen sairaanhoitajaksi , 77,42 % 
kokotyöajasta, Korsnäsin vanhustenhuoltoon 1.10.2019 
lähtien. Toimen sijoitus on ensi kädessä Lärknäsilla, 
mutta työntekijä työskentelee tarvittaessa myös  muissa 
yksiköissä.

Syysilmoittaminen 2020
Ilmoita viimeistään 31.10.2019 Vipu-palvelussa 

tai paperilomakkeella 465. Ilmoittaminen avau-
tuu 16.9.2019.

Jos olet valinnut toimenpiteen talvisaikainen kasvipeite, 
ilmoita vähintään 20 % sitoumusalasta kasvipeitteenä, 
muussa tapauksessa  toimenpide hylätään sitoumusajalta. 
Ilmoittamisen voit tehdä Vipu-palvelussa tai paperilo-
makkeella. Syntyy vähemmän hakuvirheitä, kun hakemus 
tehdään elektronisesti Vipu-palvelussa. Paperilomake nro 
465 löytyy verkosta (livsmedelsverket.fi/ruokavirasto.fi) 
tai sen voi noutaa maantalouskansliasta.

Ilmoita myös, vaikka sinut on vapautettu viheriöitt-
ämisvaatimuksista sen perusteella, että  kesanto, palko-
kasvit ynnä muut ovat yli 75 %.

Huom! 
Korvausta ei  makseta niille tiloille, jotka on vapautettu 

viheriöittämisvaatimuksista  kesannon, palkokasvien 
ynnä muun ollessa yli 75 %, mutta sinun on tehtävä syy-
silmoittaminen.

Ilmoita syysilmoittamisen yhteydessä  myös, jos olet 
valinnut toimenpiteet ja täytät ehdot.

Toimenpide: lietelannan  sijoitus vähintään 20 m3/ha/
vuosi. Levitetään varustuksella, joka leikkaa loven pellon 
pintaan ja sallii lannoitteen valua loveen  tai ruiskuttaa 
sen  sisään.

Toimenpide: Ravintoaineiden ja orgaanisen aineksen 
uudelleen käyttö, vähintään 15 m3/ha/vuosi. 

Lisää tietoa https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/
tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/ tai ota yhteyttä maata-
louskansliaan, puh. 0400-419517.
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Uusia tontteja Bovägenillä
Bovägenin asuinalue on rakennettu sovitun asemakaavan mukaisesti. Bärvägeniä  pidennettiin ja 

Blåbärsgränd rakennettiin.  Lisäksi alueelle rakennettiin vesi ja viemäri.
Bovägenin alue ja Lillmaarsin alue liittyvät nyt yhteen, mistä syystä Bovägenin asukkailla on lyhyt matka mm. päiväkotiin. 

Rakennuslaajennuksella luotiin kuusi uutta houkuttelevaa asuintonttia ja rivitalotontti kortteleihin  54, 55 ja 56. Kun-
nanvaltuusto päätti 2.9.2019 Bovägenin asemakaava-alueen tonttien hinnat. Uudet omakotitalotontit ovat 1574 m2 ja 
2528 m2 väliltä ja maksavat 3,35 €/m2. Rivitalotontti on 3528 m2 ja maksaa 4,18 €/m2.

 Vapaat omakotitontit

 Vapaat rivitalotontit

Bovägenin asuinalue

Korsnäsin kunnan kesällä järjestämän ”Paras kesäkuva” 
-kilpailun voittajaksi tuli Valeria Kavaya joutsenkuvallaan.


