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Ifjol gjorde vi upp en budget som hade ett litet planerat 
minustecken framför sig och vi har ännu några veckor kvar 
på det budgetåret så vi torde landa på ett resultat som mot-
svarar det budgeterade utfallet. Det som har hänt under året 
är att skatterna inte heller i år kommit in på kommunens 
konto som planerat, detta år på grund av strul med inkomst-
registret och med det nya skattekortsystemet. Dessbättre 
har statsandelarna blivit motsvarande bättre så utfallet torde 
sluta rätt i linje med budgeten. 

2020 års budget är inte bättre än år 2019 utan kanske ännu 
lite svagare. Orsaken till våra bekymmer med att få slutra-
den att visa positivt förtecken har främst att göra med stora 
minskningar i inkomster, tex så upphör hyresintäkterna från 
samkommunen Söfuk för KKC byggnaderna från och med 
1.1.2019. Samtidigt så ingår i resultaträkningen under åren 
2019-2021 tilläggsavskrivningar för de delar som ska rivas 
på Lärknäs.

Men vi har ännu flera goda år med oss i ryggsäcken från 
tidigare års bokslut. Men med tanke på de stora investering-
arna i fastigheterna som kommunen står inför så gjorde full-
mäktige beslutet att höja på skatteprocenten i Korsnäs för 
år 2019 från 21,00 % till 21,50 %. Skatteprocenten för år 
2020 hölls kvar på den nivån. Vårt budgetförslag för året 
2020 innehåller också en satsning på projektet Möjligheter-
nas Korsnäs och inom ramen för det projektet så kommer 
målsättningen att vara att öka kommunens synlighet och ge 
nya företagsidéer och möjligheter i vår kommun.

Den kommunala ekonomin har under de senaste åren 
präglats av en fortgående åtstramning på alla håll och kanter. 
Det verkar dock synas en ljusning i horisonten då det gäller 
statsandelarna, den nya regeringen har utlovat mer finansie-
ring och framförallt full finansiering för alla nya uppgifter 
som staten ålägger kommunerna.

Kommunen har gått in för temaår för de kommande tre 
åren som innefattar ekonomiplanens år så att 2019 var Före-
tagsamhetens år, 2020 blir Byggande och boendets år, 2021 
blir Trivselsatsningarnas år och 2022 kommer att bli små-
barnspedagogikens år.

Korsnäs kommuns 
budget 2020 och 
ekonomiplan 2021-2022

Korsnäs kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens 
förslag till budget och ekonomiplan på sitt möte 9.12.2019. Så 
ledaren är skriven på basen av kommunstyrelsens förslag till 
fullmäktige och som ni säkert alla vet så är det fullmäktige 
som har det slutliga avgörandet i sina händer.

Byggande och boendets år kommer att synas på inves-
teringsdelen i form av ökade anslag för markinköp och ett 
anslag för inköp av en ny aktielägenhet. Men framförallt 
genom att vårt stora byggprojekt på Lärknäs ska äntligen 
starta under sommaren/hösten 2020.

Budgetförslaget 2020
I budgetförslaget räknar vi med totala verksamhetsin-

komster om 3,2 (3,2) miljoner euro och med totala verk-
samhetsutgifter om 16,8 (16,4) miljoner och ett nettoresultat 
från verksamheten om dryga 13,6 (13,1) miljoner. Jämför 
vi siffrorna med budgetsiffrorna för 2019, som finns inom 
parentes så ser vi att inkomster i stort sett detsamma men vi 
har mera utgifter som ger ett utfall som är svårt att täck trots 
ökningen i statsandelarna.

Så då det gäller den normala verksamheten så har vi 
räknat ca 3,5 % ökning på löneutgifterna, här räknar vi 
med de löneökningar som kollektivavtalen omfattar samt 
återinförandet av semesterpenningen till fullt belopp, men 
även en viss utökning av personalresurserna inom kommu-
nen som helhet. Det totala antalet årsverken i kommunens 
tjänst beräknas öka från 130,77 årsverken december 2019 
till 133,74 årsverken i december 2020. 

Finansieringen
Skatteinkomsternas utveckling
           2016 2017 2018  BU2019 BU2020
Kommunalskatt  5 467 t€ 5 406 t€ 5 066 t€ 5 540 t€ 5640 t€
Samfundsskatt   882 t€ 975 t€ 852 t€ 930 t€ 731 t€
Fastighetsskatt   694 t€ 709 t€ 730 t€ 740 t€ 752 t€
Totalt                  7 043 t€ 7 090 t€ 6 638 t€ 7 210 t€ 7 123 t€

Som ni ser ur siffrorna så har vi haft lite rytmstörningar 
i systemet för skatteredovisningarna till kommunerna. Det 
visar sig i en mindre skatteinkomst i bokslutet 2018 och vi 
hade räknat med att dessa pengar skulle komma in retroak-
tivt till kommunerna under 2019 men det ser nu ut som att 
så inte är fallet och att vi under 2019 nu har problem igen 
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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.

men denna gång med inkomstskatteregistret och det nya 
skattekortssystemet.  

Statsandelarna beräknas öka rätt bra från 2019, ca 9 %. 
Det beror helt på att den nya regeringen som tillträdde 2019 
har valt en linje att avsluta nedskärningarna i statsandelarna 
för kommunerna och att även kompensera för de åtgärder 
som förra regeringen gjorde. Överlagt så verkar medvetan-
det om att alla statsandelsnedskärningar påverkar befolk-
ningen i hela landet vara större i denna regering och de olika 
larmrapporterna från tex äldreomsorgen har också ökat 
förståelsen för att det behövs finansiering till kommunerna 
om vi ska kunna producera alla de tjänster som finns i olika 
lagar.

Investeringarna
Den största investeringen 2020 är den planerade byggstar-

ten på Lärknäs nybyggnad och renovering. Tanken är att man 
delvis bygger helt nya utrymmen som ska ersätta de äldsta 
delarna och att man sedan renoverar de nyare flyglarna en i 
taget, under tiden som man kan använda den nya byggna-
den som evakueringsutrymmen. När alla delarna är byggda 
och renoverade så återstår sedan att riva borde de delar som 
ska tas ur bruk. Projektet förväntas ta tre år och kostnaden 
är budgeterad till totalt 5,55 miljoner euro varav 1 miljon 
euro finns medtaget för investeringsdelen 2020. Kommunen 
har även fått en preliminär reservering av bidrag från ARA 
och bidraget har beräknats till ca 2,4 miljoner, och på 2020 
beräknas ca 0,5 miljoner euro att komma som inkomst på 
projektet.

Bygga och bo - temaåret syns bäst i investeringsdelen i 
form av att det finns 150 000 euro för aktieinköp i ett even-
tuellt bostadsbolag samt 100 000 euro med för markinköp. 

För kommungården finns ett planeringsanslag om 50 000 
euro medtaget för år 2020 och ett preliminärt investerings-

belopp i ekonomiplanen 2021 - 2022, men i detta skede är 
det ännu inte bestämt på vad som ska innefattas i projektet. 
Likaså för planeringen av tilläggsutrymmen för Molpe skola 
finns ett anslag om 30 000 euro.

Totalt har vi en investeringsbudget till 2020 om 1,6 miljo-
ner euro i utgifter och 0,5 miljoner euro i beräknade inkom-
ster, som ger en nettoinvestering om 1,1 miljoner euro. 
Investeringarna är fortsättningsvis betydligt högre än kom-
munens avskrivningar och på sikt borde nivån sjunka.

Skuldsättningen
Eftersom kommunen planerar att investera mer än vad 

avskrivningarna ger utrymme för så behövs en tilläggsfinan-
siering i form av lån. För 2020 planeras en upptagning av 
nya kortfristiga krediter om 1 000 000 euro. Medan man 
beräknas amortera 178 000 euro. Det betyder att kommu-
nens skuldsättning kommer att uppgå, inklusive interna lån, 
till 4 006 000 euro och det betyder en skuldsättning om ca. 
1 890 euro per invånare.  

Målsättningen för Korsnäs kommun är att vi ska vara 
en trygg och familjevänlig kommun med en välmående 
befolkning och ett ökat antal arbetsplatser. Det kommunala 
fögderiet i form av budgeter och planeringar ska stöda upp 
verksamheten så att vi kan möta upp till vår gemensamma 
vision och budgeten 2020 ser ut att bli ett bra redskap på 
vägen.

Korsnäs kommuns hela personal önskar Er kommuninvå-
nare

En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År
Christina Båssar
Kommundirektör
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Fullmäktige fastställde 11.11.2019 inkomstskattesatsen för år 

2020 till 21,50 %.
I Korsnäs kommun har inkomstskattesatsen åren 2005-2019 varit:

2005-6  19,50 %
2007-12  19,75 %
2013  20,00 %
2014-18  21,00 %
2019  21,50 %

År 2019 är kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats 19,88 pro-
cent. Den genomsnittliga skattesatsen steg från 19,86 procent året innan. 
Den genomsnittliga skattesatsen i Österbotten är 20,86 procent. Den högsta 
inkomstskattesatsen i landet är 22,50 och den lägsta är 16,50.

 

Fastighetsskatteprocentsatser
Kommunfullmäktige fastställde 11.11.2019 fastighetsskatteprocentsatserna 

enligt följande för år 2020:
allmän fastighetsskatt  0,95 %
byggnader för stadigvarande boende  0,50 %
fritidsbostäder  1,30 %
allmännyttiga samfund  0 %
kraftverksbyggnader och -konstruktioner  3,10 %

Beslutet innebär att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen höjs med 
0,02 procentenheter, medan övriga skattesatser är oförändrade.

Timanställd på 
tekniska verket

En befattning som timanställd 
på tekniska verket har lockat 
nio sökande.

Behörighetskraven är husbyggare 
eller motsvarande teknisk utbildning. 
B-körkort är ett krav. C-körkort, 
arbetssäkerhetskort, certifikat för 
heta arbeten eller våtrumscertifikat 
beaktas som meriter.

Tekniska nämnden valde 
29.10.2019 Jedidias Garrido som 
timanställd på tekniska verket från 
1.12.2019. Han uppfyller behörig-
hetskraven och har de meriter som 
efterfrågats.

Lärare inom 
småbarns- 
pedagogiken

En befattning på 50 % av 
heltid som lärare inom små-
barnspedagogiken i Korsnäs 
fr.o.m. 1.1.2020 har varit ledig-
förklarad. 

Befattningen har sökts av en person 
med rätt behörighet. 

Bildningsnämnden valde 
26.11.2019 Lina Nysten till lärare 
inom småbarnspedagogiken (50%) 
från och med 1.1.2020.

IT-ansvarig
Befattningen som IT-ansvarig 

i Korsnäs kommun har varit 
lediganslagen att sökas. 

Sammanlagt tretton personer 
inlämnade ansökan, men två personer 
drog sedermera tillbaks sin ansökan.

Kommunstyrelsen beslutade 
4.11.2019 att välja Peter Nyman till 
IT-ansvarig i tillsvidare anställning 
(100 %). Han börjar 3.12.2019 med 
sex månaders prövotid. 

Kompletteringsval i 
revisionsnämnden

Eftersom Emma Granlund 
invalts som ersättare i kom-
munstyrelsen, är hon inte längre 
valbar till revisionsnämnden. 
Hon har därför anhållit om 
befrielse från förtroendeupp-
draget som ersättare i revisions-
nämnden.

Kommunfullmäktige beviljade 
7.10.2019 Emma Granlund befrielse 
från uppdraget i revisionsnämnden. 
Till ny ersättare valdes Marit Blom-
qvist för den återstående mandatperi-
oden.

Kompletteringsval 
i vård- och 
omsorgsnämnden

Johanna Juthborg har anhållit 
om befrielse från sitt förtroen-
deuppdrag i vård- och omsorgs-
nämnden eftersom hon har fått 
tjänst som enhetsledare inom 
Korsnäs kommun.

Kommunfullmäktige beviljade 
11.11.2019 befrielse åt Johanna 
Juthborg från förtroendeuppdraget i 
vård- och omsorgsnämnden. Till ny 
medlem i nämnden för resterande 
mandatperiod utsågs Deseré Gran-
holm, som tidigare fungerat som 
ersättare. Till ny ersättare för henne 
utsågs Annika Honkanen. 

Oförändrade  
tomtpriser

Senast tomtpriserna höjdes 
var år 2015. Konsumentprisin-
dexet har under tiden juli 2015 
ti juli 2019 stigit med 3,22 %.

Kommunfullmäktige beslutade 
11.11.2019 att tomtpriserna inte jus-
teras inför år 2020.
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Prognoser från Finlands kom-
munförbund samt Skatteverket 
tyder på att budgeterad skat-
tenivå inte kommer att kunna 
uppnås. Orsakerna är efter-
släpningar i registreringar till 
det nya inkomstregistret samt 
nya deklarations- och anmäl-
ningssätt för personskatternas 
inkomstskatteredovisningar 
(t.ex. ingen skild skatteprocent 
för biinkomst fr.o.m. år 2019). 
Den senaste skatteprogno-
sen visar på ett skatteutfall på 
knappt 6,9 miljoner euro jäm-
fört med budgetens 7,21 miljo-
ner euro i skatter.

Statsandelarnas prognos för år 
2019 visar att statsandelarna kommer 
att kunna överstiga budgeterad nivå, 
men i.o.m. att undervisningens prog-
nos för statsandelar uppdateras ännu 
hösten 2019 inväntas ännu nytt 
besked gällande undervisningens 
statsandel innan en budgetändring för 
dessa kan beaktas. Staten kommer 
hösten 2019 att utbetala delar av den 
statsandel som beviljats för konkur-
renskraftsavtalet. Korsnäs kommuns 
andel beräknas till dryga 90.000 euro 
och beaktas som budgetändring 2019.

Projektkostnader för år 2019 har 
budgeterats till 18.750 euro. Något 
projekt kommer inte att förverkligas 
år 2019 och de budgeterade kostna-
derna kan minskas.

Av budgeterade medel för val år 
2019 kommer något landskapsval 
inte att förverkligas. Budgeterade 
valkostnader minskas.

Kommunfullmäktige godkände föl-
jande budgetändringar 11.11.2019:

• budgeterade kommunalskatter 
minskas 100.000 euro,

• budgeterade samfundsskatter 
minskas med 200.000 euro

• budgeterade statsandelar för 
basservicen ökas med 90.000 
euro

• budgeterade statsandelar för 
skatteutjämning ökas med 
15.000 euro

• budgeterade projektkostnader 
minskas med 18.750 euro

• budgeterade kostnader för val 
minskas med 3.300 euro netto

Hälsovårdens fastigheter
Invid Korsnäs Hälsogård har pla-

nerats och delvis förverkligats en 
förnyad och förstorad parkering och 
förnyad dränering av huset. Inves-
teringen är kostnadsberäknad till 
95.000 euro och därav förverkligas 
40.000 euro år 2019 samt 45.000 
euro år 2020.

En budgetändring för år 2019 
behövs om 12.000 euro (Korsnäs 
andel 30 % av 40000 euro) i Korsnäs 
kommuns investeringsbudget.

Kommunfullmäktige godkände 
11.11.2019 budgetändringen på 
12.000 euro i investeringsbudgeten 
för år 2019.

Lärknäs
I årets investeringsbudget finns ett 

anslag om 1.000.000 € för Lärknäs. 
Eftersom endast planeringen pågår 
och byggstart påbörjas under 2020 
behöver en budgetändring göras.

I driftsbudgeten för Lärknäs och 
Lärknäs demenshem har bokförts 
ungefär 36.600 euro mer för bl.a. 
tillfälliga åtgärder för förbättring av 
inomhusluften.

Kommunfullmäktige godkände 
11.11.2019 att en budgetändring i 
investeringsbudgeten för Lärknäs 
görs så att enbart ett anslag på 
100.000 euro kvarstår för år 2019. 
För Lärknäs och Lärknäs demenshem 
godkänns ett tilläggsanslag på 36.600 
euro. 

Budgetändringar 2019Tilläggsanslag för  
gymnastiksalsgolv

Högstadiets gymnastiksals-
golv är i stort behov av åtgär-
der. Det befintliga golvet är i så 
dåligt skick att det bör bytas ut. 
Den befintliga golvytan och dess 
trästomme ska ersättas med ett 
massagolv på ny trästomme. 

Eftersom denna åtgärd inte finns 
med i året investeringsbudget behövs 
ett tilläggsanslag på totalt 70.000 
euro. Byggnaden ägs gemensamt av 
Malax och Korsnäs kommun.

Totalkostnaden uppgår till 70 000 
euro och Korsnäs kommuns andel till 
21 000 euro.

Kommunfullmäktige beslutade 
11.11.2019 att ett tilläggsanslag om 
21.000 euro intas i investeringsbud-
geten för Korsnäs andel av Högsta-
diets gymnastikgolv.

Grillhus vid Waterloo

IF Fyrens skidsektion pla-
nerar att uppföra ett grillhus 
vid Waterloo fritidsområde. 
Grillhuset kommer att betjäna 
användare och besökare vid 
Waterloo. Föreningen har gjort 
en förfrågan om grillhuset kan 
införskaffas via kommunen, 
medan föreningen står för kost-
naderna. 

Kommunen sköter sedan tidigare 
bland annat Waterloo servicehus 
och skidspåret. Kommunen skulle 
därmed även stå som ägare till och 
sköta underhållet av grillhuset. 

Waterloo fritidsområde består av 
ett flertal markägare (jaktföreningar, 
privata markägare och kommunen). 
För uppförande av grillhuset behöver 
godkännande av skytteföreningarna 
införskaffas och nödvändiga tillstånd 
av tillsynsnämnden skaffas. 

Tekniska nämnden föreslog att 
grillhuset kan uppföras och en bud-
getändring om en intäkt på 3000 
euro och en utgift på 3000 euro görs. 
Kommunen blir ägare av grillhuset 
och står för framtida underhåll av 
grillhuset. 

Kommunfullmäktige godkände 
budgetändringen 11.11.2019.
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Det nya vattenreningsverket 
Filtralite har anlänt och instal-
lerats. Reningsverket, som finns 
inbyggt i en 40 fots isolerad 
container, anlände måndagen 
11.11.2019 och placerades utom-
hus invid vattenverket på Bovä-
gen i kyrkbyn. 

Leverantören Logisticon Water 
Treatment är från Holland. Renings-
verket har senast använts i Tyskland, 
men har servats och genomgåtts hos 
leverantören i Holland innan det 
anlände till Korsnäs.  

Under de senaste veckorna har 
verket installerats och testats. Emil 
Dees från Holland har varit på plats 
för att instruera och justera renings-
verket för att få det att fungera som 
det ska. De första testerna har skick-
ats för undersökning till ett laborato-
rium i Vasa och vattenverket inväntar 
de första resultaten.

- Redan nu kan man se en klar 
skillnad med ögonen. Det renade 
vattnet är hur klart som helst, konsta-
terar vatten- och avloppsverksskötare 
Roland Westerback.

Reningsverket klarar av att rena 
40-70 m3 vatten/timme. Reningen 
sker med hjälp av ultrafilterteknik, 
vilket reduceras järnet med 50-90 % 
samt färgtal och klarhet över 90 %. 

Reningsverket är helautomatiskt 

Nya vattenreningsverket på plats

och den enda skötseln som behövs 
på plats är påfyllning av behövliga 
kemikalier. Övervakning sker på dis-
tans från Holland. 

I ett senare skede kommer även ett 
järnmanganturbfilter installeras i det 
gamla vattenreningsverket för att få 
bort ytterligare mangan ur dricksvatt-
net. 

Innan vattenreningsverket kan 
inkopplas i nätet, måste nödvändiga 
tillstånd fås av Västkustens miljöen-
het. 

- Inkopplingen kommer att ske så 
snabbt som möjligt, bara alla testre-
sultat blivit godkända och tillstånden 
är erhållna, hälsar tekniske chefen 
Ulf Granås. 

Text: Kenth Nedergård
Foto: Kenth Nedergård, Roger Bergström

Vattenreningsverket lyftes på plats måndag morgon 11.11.2019. Reningsverket innehåller effek-
tiva reningsfilter.

Emil Dees visar vattenverksskö-
tare Roland Westerback hur man 
fyller på reningskemikalierna.
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Kommunfullmäktige fast-
ställde avgifterna för avlopps-
vattnet vid sammanträdet 
11.11.2019. Förbruknings och 
grundavgifterna är oförändrade 
medan anslutningsavgifterna  
höjs fr.o.m. 1.6.2020.

Anslutningsavgiften höjdes senast 
2016. Korsnäs har under de senaste 
åren byggt ut avloppsnätet och satsat 
på förbättrad rening av avloppsvatt-
net. Dessa satsningar har kostat en 
hel del och investeringarna får inte 
bekostas med skattemedel, utan ska 
finansiera sig själv. Inom de fast-
ställda verksamhetsområdena i kom-
munen finns ett flertal gårdar som 
inte är anslutna till avloppsnätet, 
men borde bli det.  Höjningen träder 
i kraft först den 1 juni 2020 så att de 
gårdar som önskar ännu kan ansluta 
sig innan priset stiger.

Fr.o.m. 1.6.2020 ingår en fastig-

hetsavloppspumpstation i anslut-
ningspriset för fastigheter som inte 
kan anslutas med självfallsled-
ningar. Vattentjänstverket anskaffar 
pumpstation och abonnenten står 
för anslutningskostnaden, drift och 
underhåll av pumpstationen. Detta 
gäller fastigheter som finns inom 
fastställt verksamhetsområde för 
avlopp och på områden där kommu-
nalt avlopp har byggts.

För fastigheter som behöver anslu-
tas genom borrning under väg ingår 
fr.o.m. 1.6.2020 borrningen i anslut-
ningspriset. Vattentjänstverket ansö-
ker om behövliga lov och anlitar 
entreprenör som utför borrningen. 
Övriga anslutningskostnader står 
abonnenten för. Detta gäller fastighe-
ter som inom fastställt verksamhets-
område för avlopp och på områden 
där kommunalt avlopp har byggts.

De momsbelagda anslutningsavgif-
terna är inte returnerbara.

Höjda anslutningsavgifter för avloppet

Avloppsvattenavgifterna från 1.6.2020
Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter 1,80 €/m3 +moms
Grundavgift 90 €/år +moms
(bostadshus, fritidsbostäder, skolor, åldringshem, inrättningar mm)
Grundavgift för följande lokal eller bostad 30 €/år/bostad +moms
Grundavgift för varje vård-eller patientplats 30 €/år/plats +moms

Mottagningsavgifterna för slam
Septikslam (bosättning) 25 €/m3 +moms
Slam/avloppsvatten från slutna system (bosättning) 5,10 €/m3 +moms
Slamavloppsvatten från slutna system från företag/produktionsinrättningar 
kostar 5,10-21,50 €/m3 + moms.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-, 
kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes och liknande lokaler är från 
1.6.2020:
 Exkl. moms Inkl. 24% moms
För den första lokalen eller bostaden 
(max 250 m2 våningsyta)  3600 € 4464 €
För följande lokal eller bostad + 360 €   + 446,40 € 
För andra och följande klassrum + 360 € + 446,40 €
För varje vård- eller patientplats + 360 € + 446,40 €

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

ANSLUT TILL GAMMALT PRIS FÖRE 1.6.2020!

Stipendieutdelning
Kommunstyrelsen behand-

lade ansökningarna om höstens 
stipendier vid sammanträdet 
25.11.2019. 

Silverbergs stipendiefond
42 studerande har ansökt om sti-

pendium ur stipendiefonden. En av 
de sökande uppfyller inte kriteriet 
om mantalsskrivning i Korsnäs per 
31.12.2018 och kan inte få stipen-
dium. 

Kommunstyrelsen beviljade de 41 
studerande, som uppfyller kraven, ett 
stipendium om 350 euro/studerande 
för höstterminen 2019. Följande 36 
studerande erhöll stipendium: 

Bosnjakovic Nedim, Bäckman 
Hanna, Bäckman Rickard, Grahn 
Viljam, Granholm Linnéa, Haga 
Kim, Helenelund Hugo, Hung Pahm 
Huy, Häggdahl Emma, Häggdahl 
Richard, Häggdahl Simon, Hägg-
dahl-Lund Emily, Hägglund Sara, 
Häggqvist Nico, Kronholm Lena, 
Lågas Jolly, Mattans Karolina, Matt-
lar Janice, Mattlar Josefine, Nilsson 
Jakob, Nordmyr Anders, Nyberg Ida, 
Nylund Johanna, Nyström Alexan-
der, Oasis Tani, Oo Meh, Phyophyo 
Oasis, Reinilä Emelie, Sandholm 
Simon, Sohlström Johanna, Stenbäck 
Tilde, The Meh, Törnroos Christoffer, 
Westerholm Lucas, Westman Linda, 
Åbacka Felicia, Åkersten Amanda, 
Österberg Robin, Östling Jasmine, 
Östman Johan och Östman Lovisa.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond 

grundades av fullmäktige i Korsnäs 
år 2001. Tre studerande har ansökt 
om stipendium ur stipendiefonden. 
Två av de sökande uppfyller de upp-
ställda villkoren, Moa Backholm och 
Janina Westerdahl. De beviljades var 
sitt stipendium på 105 euro för höst-
terminen 2019.
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och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 19.11.2019 godkänt föl-
jande bygglov och åtgärdstillstånd.

Bygglov 
Byggherre By, RNr Ändamål
Dermoshop Ab Korsnäs, 28:4 Ändring i lagerhall
Peter Rönnqvist Korsbäck, 6:39 Bastu
Niklas Sjödahl Molpe, 7:132 Renovering av flygel 
  till ekonomibyggnad

Åtgärdstillstånd
Byggherre By, RNr Ändamål
Bo Smeds Harrström, 13:2 Värmebrunn
Vasa Elnät Ab Korsbäck, 1:163 Transformatorkiosk
Vasa Elnät Ab Korsbäck, 5:24 Transformatorkiosk
Mu Bu Korsnäs, 9:95 Värmebrunn
Greta Hultholm Korsnäs, 2:43 Skyddstak/biltak
Korsnäs kommun Korsnäs, 27:0 Vattenreningscontainer
Gun Södergran Korsnäs, 2:11 Värmebrunn
Petter Södergran Korsnäs, 2:87 Värmebrunn
Vasa Elnät Ab Korsnäs, 8:104 Transformatorkiosk
Vasa Elnät Ab Korsnäs, 11:42 Transformatorkiosk
Vasa Elnät Ab Korsnäs, 49:0 Transformatorkiosk
Anders Åkerman Korsnäs, 8:174 Skyddstak
Jarmo Hällmark Molpe, 9:152 Inglasning terrass
Vasa Elnät Ab Taklax, 4:29 Transformatorkiosk
Vasa Elnät Ab Taklax, 13:4 Transformatorkiosk
Vasa Elnät Ab Taklax, 13:45 Transformatorkiosk
Vasa Elnät Ab Taklax, 14:14 Transformatorkiosk
Vasa Elnät Ab Taklax, 24:7 Transformatorkiosk

Anmälningsärende
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Mikael o Emilia Renfors  Molpe, 3:169  Lada

Rivningsanmälningar
Byggherre  By, RNr  Vad rivs
Kenneth Enlund  Harrström, 10:96  Växthus
Anna Wide  Taklax, 2:173  Växthus

Kommunstyrelsen i Korsnäs 
har bjudit ut en del av fastig-
heten Mann 5:77 i Korsnäs på 
Halsön till försäljning. Delen 
av fastigheten är ca. 7,7 ha och 
består till största delen av plant-
skog. En skogsvärdering har 
gjorts.

Överenskommelse 
om Lärknäs och 
Malax-Korsnäs 
hälsovårdscentral

Hvc-fastigheten ägs av Malax 
kommun (70 %) och Korsnäs 
kommun (30 %). Malax 
kommun avser att bygga ett 
nytt centralkök i anslutning till 
hvc-fastigheten. Det nya cen-
tralköket skulle främst betjäna 
äldreomsorgen i Malax och häl-
sovårdscentralens klienter och 
personal.

Malax kommun har meddelat att 
man kan stå för byggkostnaderna 
för centralköket. I gengäld önskar 
Malax kommun att Korsnäs kommun 
står för den egna fastighetsandelens 
tilläggsavskrivningar för de delar 
som rivs. Därtill föreslås att Malax 
kommuns ägoandelar i Lärknäsfast-
igheten kvittas. Inga penningtransak-
tioner behövs.

Kommunfullmäktige i Korsnäs 
beslutade 11.11.2019 att Malax kom-
muns ägoandelar i Lärknäs övergår 
till Korsnäs kommun vederlagsfritt. 
Malax kommun deltar inte i några 
rivningskostnader vid Lärknäs.

Korsnäs kommun står för sin andel 
(30 %) av nedskrivningen av den 
del som rivs vid Malax-Korsnäs 
HVC, vilket utgör 48 000 euro av det 
totala restvärdet på 160 000 euro per 
31.12.2019.

Malax kommun står för rivnings-
kostnaderna av nuvarande kök och 
psykosociala enheten för att bereda 
utrymme för ett nytt centralkök.

Malax kommun står även för till-
läggskostnader som uppstår under 
byggtiden för köksdelen även om 
dessa hör till driftskostnaderna

Malax kommun står för byggnads-
kostnaderna av det nya centralköket 
och äger därmed centralköksutrym-
mena till 100 %.

Korsnäs kommun köper matpor-
tioner från centralköket för de klien-
ter som har hemkommun Korsnäs. 
Om portionspriset och dess innehåll 
och uträkningar bör överenskommas 
skilt.

Malax kommun har nyttjanderätt 
till tomten vederlagsfritt.

Försäljning av fastighet
Inom anbudstidens utgång inkom 

ett anbud. 
Fullmäktige beslutade att delen 

av fastigheten Mann 5:77 på Halsön 
säljs till Jonas Pistol enligt givet 
anbud 9 250 €. Intäkterna bokförs på 
Hembygdsfonden.
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Edsviksjöns Allaktivitets-
förening r.f. beviljades 2014 
bygglov för ett servicehus/fören-
ingshus. Nu ansöker föreningen 
om fastställande av högsta antal 
personer, som samtidigt får 
vistas i byggnaden - Alvinastu-
gan. 

Samlingsutrymmena i nedre 
våningen har en yta på 31 m2. Det 
högsta antalet personer som får vistas 
i en samlingslokal bestäms enligt 
miljöministeriets förordning om 
säkerhet vid användning av byggna-
der från 2017. 

Tillsynsnämnden godkände 
19.11.2019 stugköket och närlig-
gande rum i första våningen i Alvi-

nastugan som samlingslokal. Högsta 
antalet personer som samtidigt får 
vistas i dessa utrymmen är sextio per-

Alvinastugan har utrymme för 60 personer
soner. Ett anslag som anger högsta 
antalet personer skall fästas på synlig 
plats i samlingslokalen. 

NTM-centralen har skickat 
ett brev angående inlösning 
av naturskyddade områden i 
Korsnäs kommun. Området 
är ca 1,8 ha stort och består 
ave fastigheterna Södergård 
280-406-10-26 och Samfällt 
skifte 280-406-878-58. Områ-
dena avses inlösas till staten för 
naturskyddsändamål.

De aktuella områdena befinner sig 
i södra delen av Hinjärv träsk och 
ingår delvis i Natura 2000-nätverket 
och i skyddsprogrammet för fågel-
sjöar och fågelrika havsvikar.

NTM-Centralen har förhandlat med 
markägarna, men har inte kunnat nå 
en uppgörelse som tillfredsställer 
båda parterna. Enligt NTM-Centralen 
föreligger ett motiv för att området 
bör inlösas för att tillfredsställa det 
allmänna behovet av naturskydd. 

Kommunstyrelsen konstaterade 
4.11.2019 i sitt utlåtande att Korsnäs 
kommun motsätter sig en tvångsin-
lösning av markområden. Korsnäs 
kommun anser att ärendet inte för-
anleder så skyndsamma beslut att 
en tvångsinlösning bör tillgripas. 
Områdena tillhör redan Natura 2000 
område och har färdigt skyddsstatus. 
Det finns inga gällande ansökningar 

Utlåtande om eventuell inlösning av områden

om byggande eller planering på 
området som skulle kunna påverka 
de naturvärden som i detta fall ska 
skyddas. Därför finns det ännu tid 

för NTM-Centralen att återuppta 
förhandlingar med markägarna för 
att hitta en lösning som passar båda 
parter.



10

KORSNÄSNytt
S

m
å
b
a
r
n

s
p
e
d
a
g
o
g
ik

e
n

 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r

Vi har under hösten jobbat på alla daghem med 
att få in det digitala redskapet lärplattan i verk-
samheten. Barnen har blivit introducerade att 
fotografera själva och skapa korta filmsnuttar. 
Bilderbokstjänsten Polyglutt har vi nyligen tagit 
i bruk och det möjliggör bokläsning på många 
olika språk.  

Lillkotten på Kottebo daghem har jobbat med sopsam-
larmonster som på ett lekfullt sätt berättar hur man skall 
sopsortera. T.ex. Flamman tycker om brännbart, Kompos-
tina tycker om matrester och Batman tycker om batterier. 
Under temat har vi både diskuterat om skräp, skapat konst 
av skräp, gjort en egen film om Sopsamlarmonstren och 
sopsorterat med hjälp av Bee-Boten ”Surre bi”. 

Lilla sidan på Harrström daghem Knorren jobbar med 
Babblarna denna höst och vinter. Gruppens barn och per-
sonal har tillsammans planerat och byggt ett hus åt Babb-
larna. Babblarnas rum är målade och inredda enligt varje 
Babblares färg och intresseområde. 

Glimtar från småbarnspedagogiken i Korsnäs kommun

Skanna denna 
QR-kod och ta del 
av en julhälsning!

Molpe daghem Tulavippan har under hösten satsat 
mycket på lek och utevistelse. Tärnan har haft ”köket” 
som tema vilket också har märkts av i barnens lekar. Nu 
i jultider fick barnen på Måsen vara med och fundera på 
vilka ingredienser som behövs för att baka pepparkakor. 
Vid provsmakningen av barnens degförslag på pepparka-
kor märkte man att de smakade pizza-pepparkaka. Barnen 
kom då på en idé, att man kan följa ett pepparkaksrecept 
från en kokbok. Pepparkakorna bakades på dadelsocker 
och agavesirap – MUMS!

 Vi sopsorterar med hjälp av ”Surre bi”.

Babblarnas hus. 

Barn som kokar soppa i skogen.

Pepparkaksrecept i bild. 
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Julmarknad
Julmarknaden i Korsnäsgården 

30.11.2019 var så trevlig och gemytlig 
som sig bör. Julklappar, julprydnader, 
julgodis och lokalproducerat bjöds ut i 
olika former. 

Roger Bergström och Nora Väglund öpp-
nade julmarknaden med musik och välkomst-
hälsning. 

Lillajul i museet
Snön hade fallit i veckan och museitunet 

stod i vit skrud på lillajul. 
På gården hälsade jultomten besökarna välkom-

men och i storstugan serverades smaklig tomtegröt 
gjord på risgryn eller korngryn.  
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Årets julduk
Siri Holmström, 84 år, är en flitig 

handarbetare. I 20 års tid har hon 
sytt och broderat juldukar, som 
Korsnäs invalider kunnat lotta ut 
i sitt jullotteri. 

Utlottningen av årets julduk skedde i 
samband med auktionen på församling-
ens auktion 29.11.2019. Vinnare blev 
Mona Ekström.

Text och foto: Kenth Nedergård

Margareta Granér och Benita Bernas 
serverade julgröt i hembygdsmuseet.

Bjarne Ismark 
sålde böcker.

Tommy Westmalm 
med keramiktomtar.

Julkransarna var 
populära.

Nöjda kunder och försäl-
jare på julmarknaden

Roger Bergström hälsade välkommen och underhöll på julmarknaden
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För att lyckas med att höja Finlands 
sysselsättningsgrad till 75 procent, är 
det väldigt viktigt att få även små och 
medelstora företag samt ensamföre-
tagare att växa och sysselsätta. Före-
tagsköp har en viktig roll även här.

Vi på Vasaregionens Utveckling 
Ab VASEKs företagstjänster erbjuder 
kostnadsfri företagsrådgivning inom 
våra ägarkommuner. Tjänsterna täcker 
företagets hela livscykel från grundan-
det till utveckling av verksamheten 
och till slutändan då alternativen är 
att sälja företaget, överföra det till den 
nästa generationen eller att avsluta 
företaget. Då vi tar hand om företaget 
under hela dess livscykel, har vi tack 
vare Nyföretagscentrum Startia, som 
är en del av VASEK, en unik möjlighet 
att hitta och föra samman de som 
tänker starta eget med de som plane-
rar att sälja sitt företag.

Nya arbetsplatser föds till företagen 
som utvecklas. Alltför ofta börjar före-
tagaren som planerar att pensionera 
eller sälja företaget ta det lite lugnare 
lite för tidigt. Då är företaget inte 
längre så lockande som köpobjekt. 
Men då man planerar sin företagar-
karriär så att man börjar med sin ägar- 
eller generationsskiftesprocess i god 
tid, helst till och med några år innan, 
och satsar på tillväxt och utveckling 
ända till det sista, är företaget väldigt 
lockande enligt potentiella köpare.

Då man säljer sitt företag kan man 
inte ge sentimentalt värde till företa-
garens livsarbete, endast den förvän-
tad avkastning och tillväxtpotential, 
som man kan förutse med hjälp av 
företagets försäljningsskick har värde. 

Om tillväxtföretag

En ny ägare kan genast fortsätta med 
ett företag som redan går med full fart 
mot framgång och tillväxt.

Enligt VASEKs strategi kommer vi 
inom de kommande åren att satsa 
speciellt på att stöda tillväxtföretag. 
Då vi planerade åtgärder för åren 
2020 och 2021, började vi fundera på 
tillväxtföretagens definition och hur vi 
borde rikta våra resurser. Enligt OECD 

och EU är företaget ett tillväxtföretag 
om det har minst 10 anställda och 
kommer inom de tre följande åren 
att växa årligen över 20 procent i 
genomsnitt. Men kunde ett tillväxtfö-
retag ändå vara även det företag som 
anställer sin första arbetstagare? Då 
50 ensamföretagare blir arbetsgivare 
får regionen redan 50 nya arbetsplat-
ser.

Kjell Nydahl och Antti Alasaari är ägarskiftesexperter vid 
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
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Naturstigen 
”Skaldernas 
stig” startar 
från byahem-
met i Kiisk. 
Och i Kiisk 

”tär ere grannt” så börjar en av 
Lisbeth Zittras egna dikter om 
hembyn. Där trivdes också, trots 
sin storstadsbakgrund, författa-
ren och pedagogen Viola Ren-
vall vars liv och gärning vi fick 
oss till livs när Lisbeth besökte 
biblioteket i Korsnäs på svenska 
dagen den sjätte november. 

Bländade av Korsnäskvinnornas 
imponerande hantverksskicklighet 
vars tröjor lyste i kapp med varan-
dra bänkade vi oss förväntansfulla.  
Bibliotekschefen Carola Bäckström 
hälsade oss välkomna. Carola hade 
samma dag tilldelats Svenska kultur-
fondens pris för sin insats för kultur 
och utbildning i regionen. 

Kommunfullmäktigemedlemmen 
Roger Bergström höll ett kort anfö-
rande där han uttryckte sin uppskatt-
ning av Carolas arbete för kulturen i 
kommunen innan han greppade sitt 
dragspel. 

Lisbeth Zittra, specialläraren som 
i decennier haft till uppgift att stärka 
elever i deras språk- och identitetsut-
veckling, har varit verksam i Stock-
holmsförorten Rinkeby.  I hennes 
skriv- och lässtudio stiftade elev-

Litterärt evenemang i biblioteket i Korsnäs på Svenska Dagen
erna bekantskap med både Edith 
Södergran och Zacharias Topelius. 
Och varje år besöktes skolan av 
årets Nobelpristagare i litteratur och 
möttes av elever väl inlästa på årets 
författare. Lisbeth är i dag krönikör 
i Österbottens Tidning, moderator, 
festtalare, och skribent.  Späckad 
med klokskap är hennes livsberät-
telse i Yle Vegas sommarprat från 
den 15.7 - 2013. Den lever, leder, lär. 

Vårt biblioteksbesök gav oss denna 
afton nya insikter i ett författarskap 
som påverkat och inspirerat. 

Viola Renvall
Viola Renvall nämns som den mest 

lästa lyrikern i Svenskfinland under 
nittonhundratalet. Psalmer, sagor, 
dikter, barnböcker. Ord till tröst vid 
sorg, åldrande. avsked. Vad vore värl-
den utan orden som läker och tröstar.  

”En gång är den allra sista gången
Det sista steget nerför trappan
Lampan som släcks
Ingen säger: Nu var det sista 

gången
En gång är det sista ordet viskat
Det sista brevet skrivet och postat
Nyckeln vrids sista gången om
Du vet inte när och vill inte veta
Men glädjen har alltid ett sista 

leende
Någonstans dröjer det kvar
Någon förvarar det djupt i sin 

saknad.”

Nog väcktes det en lust att göra en 
utfärd till byahemmet i den lilla byn 
Kiisk, i Pedersöre kommun, som 
värnar sitt kulturarv med en perma-
nent utställning om författarparet 
Viola Renvall och Hjalmar Krokfors. 
Gå ”Skaldernas stig” och förundras 
över hur några diktrader kan förändra 
världen.

För i ett större perspektiv handlar 
alla möten mellan människor om att 
känna oss delaktiga, jämställda och 
respekterade.  Grunden för ett demo-
kratiskt samhälle. Vi möts i dialog 
via språket. Vi manifesterar vår syn 
på samhället och människans värde i 
hur vi hanterar våra vardagshändel-
ser.  Språket är verktyget. Det föränd-
rar vår världsbild. Vi lyssnar, tar in 
andras synvinkel, utbyter erfarenheter 
och idéer. Kort sagt har vi här valet 
att rasera eller bygga upp. Samhället 
är vi och en hållbar samhällsutveck-
ling startar i dialogen. I relationen vi 
har till våra medmänniskor. 

Kvällens festlighet avslutades med 
Modersmålets sång och givande 
samtal runt kaffebordet där vi trakte-
rades med tårta. 

Text och foto: Ulla Norras Almroth

Lisbeth Zittra presenterade 
lyrikern Viola Renvalls texter på 
Svenska Dagen i Korsnäs.
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KorsnäsKrysset
I jul får ni åter ett nytt KorsnäsKryss. Jan H. Eriksson har konstruerat ett nytt korsord 
speciellt för KorsnäsNytts läsare.  
Lämna in din lösning senast 10.1.2020 till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 
Korsnäs så är du med om utlottning av fina Korsnäspriser.

Tack för alla donationer!
Ett stort tack riktas till dem som under året 
donerat pengar och arbetstid för att försköna 
Prästgårdsmuseets parkområde. Nästa sommar 
kommer föreningen att fortsätta att satsa på plan-
teringarna vid Korsnäs prästgårdsmuseum! Detta 
tack vare donationen från Ralf och Siri Nylunds 
trädgårdsfond till muséet.
Vi tackar också för det utförliga brevet från Lena 
Liedgren f. Bäck. Den skrift som Lena sänt oss 
handlar om Korsnäs och har tillhört kyrkoherde 
Jakob Immanuel Bäck. Den innehåller utförliga 
artiklar om ägoförhållanden och gårdar i Korsnäs 
kyrkby; byggnadsskick; dräktskick och textilslöjd 
samt idrottslekar i Korsnäs. Det ”Folkloristiska och 
etnografiska studier V ”, utgivna av Svenska Littera-
tursällskapet i Finland 1934.

Aktiviteter 2020
Prästgårdsmuseets plåttak är från år 1926. För-
eningen planerar att under år 2020 och framåt 
sätta Prästgårdsmuseets och uthusbyggnadernas 
tak i skick och arbetar för att få ihop tillräckliga 
ekonomiska bidrag. Föreningen har ansökt om 
bidrag från Svenska kulturfonden, Museiverket 
och Korsnäs samfälligheter. Korsnäs församling 
har ansökt om bidrag från Kyrkans centralfond för 
ändamålet. Om det finns intresse och kunskap 
i korsnäsbygden kunde man eventuellt sätta ett 
nytt halm- eller vasstak på ladan i samråd med 
Stundars. Hör av er till föreningen om ni är intres-
serade.

Hyr en stämningsfull miljö
Prästgårdsmuséet erbjuder en stämningsfull 
miljö. Muséet kan hyras för olika familjehögtider. 
I år har det varit utställningar, dop, födelsedags- 
och konfirmationsfotograferingar. Ta kontakt 
med Anita Ismark per telefon 050-5181949 eller 
per e-post anita.ismark@gmail.com

Välkommen som medlem
Du är välkommen med som medlem för att stöda 
föreningens arbete med att bevara museiområdet 
och dess värdefulla kulturshistoriska byggnader. 
Du kan läsa mer om föreningens kulturarbete på 
vår hemsida www.prastgardsmuseet.hembygd.fi
En medlemsförmån är att du får den intressanta 
tidningen HEMBYGDEN som ges ut av Finlands
svenska hembygdsförbund. Du blir medlem 
genom att betala medlemsavgiften direkt till för-
eningens konto i Korsnäs Andelsbank FI65 5552 
2550 0073 37. Medlemsavgiften för år 2019 är 10 
euro.

Alla korsnäsbor, medlemmar, talkoarbetare, 
Svenska kulturfondens kulturarvspraktikant, stif-
telser, Svenska kulturfonden och övriga fonder, 
Korsnäs kommun och bibliotek, Korsnäs försam-
ling, Korsnäs Andelsbank och donatorer tillöns-
kas

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.

Hälsningar från  
Korsnäs Prästgårdsmuseum
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NAMN: ________________________________

ADRESS: _______________________________  

TELEFON:_______________________________

EPOST: ________________________________
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Statsminister Antti Rinne tog 
emot mer än 500 tioåringar på 
självständighetsfesten i Stän-
derhuset i Helsingfors den femte 
december. Varje år inbjuds två 
tioåringar från Finlands alla 
kommuner till en självständig-
hetsfest. I år var det Celine Ram-
stedt från Molpe och Wilmer 
Björkblom från Taklax som fick 
representera Korsnäs på festen.

- Det var roligt, säger Celine spon-
tant när jag frågar henne hur det var 
gå på statsministerns fest. 

Festen pågick hela eftermiddagen 
och det fanns aktiviteter för gästerna 
i många olika rum i Ständerhuset. Det 
första barnen gjorde när de kom fram 
var att hänga upp sina hälsningar 
hemifrån i ett rum. Alla gäster hade 
fått i uppdrag att på ett papper rita och 
berätta vad som är bra i Finland och 
vad man skulle visa upp för gäster 
från andra länder. Temat för festen 
var ”Finland i världen och världen i 
Finland”.

Sedan fick de börja leka och pyssla.
- Det första rummet var fullt med 

pyssel där man fick rita och snurra på 

Tioåringar på självständighetsfest
mat – hamburgare, makaroner och 
lemonad – och efterrätter bestående 
av godis, lakrits och massor av små-
kakor. 

Efter maten fick barnen fortsätta att 
gå på upptäcktsfärd i Ständerhuset 
och fortsätta pyssla, leka, lyssna på 
ljud från hela världen och spela kon-
stiga instrument. Samtidigt ordnades 
disco och underhållning med bland 
annat artisten Evelina och youtube-
stjärnan Jaakko Parkkali. 

- Det var nästa för mycket program, 
tyckte Celine.

Innan barnen gick hem fick alla en 
presentkasse med en bok och godis. 

- Festen var föräldrafri, så föräld-
rarna fick inte vara med på festen, 
berättar pappa Thomas Ramstedt. 

Alla följeslagare, förutom de som 
personliga assistenter till barnen fick 
snällt vänta utanför medan barnen 
festade. 

Det var en rolig fest och Celine 
skulle gärna gå en gång till om hon 
fick. Men nästa år det två andra barn 
från Korsnäs som kommer att bli 
inbjudna till fest i Helsingfors.

Text: Kenth Nedergård 
Foto: Thomas Ramstedt

ett lyckohjul, berättar Celine.
Sedan fick vi stå i kö för att skaka 

hand med statsministern. Jag sade 
bara ”hej” åt honom. 

Efter hälsningarna blev det dags för 

Celine Ramstedt och Wilmer Björk-
blom på självständighetsfest

Svenska Österbottens Ung-
domsförbund ordnar årligen 
en Johannesgala där förenings-
livet är i fokus och där priser i 
fem kategorier delas ut till för-
eningsaktiva.

Johannesgalan 2019 ordnades den 
2 november vid Molpe Uf som blev 
utsedd till årets förening 2018.

Två av årets pristagare är högst 
lokala. 

Priset Årets Johannes ges till 
en person som aktivt arbetar för 
eller med unga. I år fick Daniel 
Forsman från Molpe UF priset.  
Daniel Forsman är en klippa inom 
Molpe Uf. Han brinner av hela sitt 
hjärta för ungdomsföreningen och 
grunnar ständigt på nya idéer. Med 
humor och glimten i ögat lyckas 
Daniel få olika generationer att arbeta 
för föreningens bästa. Daniel är den 

i föreningen som ha stenkoll på alla 
lagar och paragrafer så allt blir rätt 
och riktigt.

Priset Årets Inventarie ges till 
en som alltid är där, med en enorm 
kärlek och omsorg om sin förening. 
De arbetar oftast i det tysta, ser till 
att dörren alltid är öppen, kaffet alltid 
är kokat och att sådant man inte ser 
fungerar som det ska. Årets inventa-
rie blev Linda Backgren-Holm från 
Molpe UF. 

Linda Backgren-Holm har suttit 25 
år i Molpe Uf:s styrelse, varav fyra år 
som ordförande. Hon har spelat och 
sjungit, spexat och spelat teater och 
revy. Det som ligger varmast om hjär-
tat är Molpe paviljong och danserna 
där. Hon ser till att det är städat och 
pyntat och får allting gjort. Dessutom 
har hon det övergripande ansvaret för 
att föreningens öppethusverksamhet 
rullar på.

Lokala pristagare på årets Johannesgala

Pristagarna Daniel Forsman och 
Linda Backgren-Holm.
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Föreningen har även detta år haft mycket program och 
olika aktiviteter. Styrelsen planerar redan nästa års 
program, välkomna med alla som är intresserade.

Premieringar
Vid föreningens höstmöte 16.11 delades de årliga 
premieringarna ut. Pris för Goda framsteg under 
året gick till Anna-Stina Öling som i år utveck-
lats mycket som ryttare tillsammans med hästen 
Picasso. Matilda Bjurbäck fick i år priset Rejäl ryt-
tare, avsikten med det priset är att betona vikten 
av ett gott uppförande och respekt för hästen och 
medmänniskor. Matilda kan umgås med alla i stallet, 
både hästarna och människor i alla åldrar. Priset 
Årets kämpe tilldelas detta år Bianca Moliis som 
under året tränat hårt med sin ponny Lilli. Ann-Sofi 
Sten valdes till Årets funktionär. 

Premierade: Anna-Stina, Matilda, Bianca och Ann-
Sofi poserar tillsammans med Elvis.

Ridläger
I år ordnade Västkustryttarna ett fyra dagars allround-
ridläger i juli. Lägret hade 10 deltagare och de tränade 
både dressyr och hoppning, dessutom ordnades 
lägerdop, simning med hästarna m.m. 
Elvis gillar att plaska.

Info om Västkustryttarnas verksamhet
Årets klubbmästare
Föreningen utser varje år klubbmästare i både hoppning 
och dressyr. Systrarna Långström blev klubbmästare 
i hoppning, Emma blev juniormästare tillsammans 
med Elvis Caruso och storasyster Jenny blev även i år 
seniormästare med Cöster. Jenny Långström och Cöster 
blev också seniormästare i dressyr.
Juniormästare i dressyr blev Bianca Moliis och Lilli.

Emma Långström och Elvis Caruso blev årets juni-
ormästare i hoppning och Bianca Moliis i dressyr.  
(Fotot taget på annan tävling.)

Juniorklubben
Föreningens minior-och juniorklubb har lockat många små 
deltagare under höstens träffar. Under klubbkvällarna 
rider man, pysslar om hästarna, tränar voltige (gymnastik 
på hästryggen) m.m. Många av juniorerna deltar även i 
föreningens hopptävlingar i den lägsta bomklassen.

 
 

Minior-och juniorklubben önskar 
God Jul och Gott Nytt År!
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God jul och gott nytt År!

Gruppen för arbetslösa och daglediga 18-64 
år startar igen den 14.01.2020. Då får vi 

besök av Nadja Söderholm från NS-coaching 
som föreläser om ”Träning och motion – att 

lära känna sig själv” 

Vi fortsätter träffas varje tisdag i 
kommungården kl.13-15. Varierande 

program.  

Deltagandet är avgiftsfritt. 

Nya deltagare välkomna med! 

Fråga gärna om du vill veta mera! 

Tel. 050 329 7564 / maria.stenbacka@korsnas.fi

Fridfull Jul och Gott Nytt År 

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

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

och i de Baltiska staterna.

 
Vårens klädinsamling startar 
tisdagen den 25 februari 2020.

Baltikumvännerna r.f.

SCOUTERNA 
TACKAR

Korsnäs Scoutkår tackar så hjärtligt för de gene-
rösa bidragen från Korsnäs Bys Samfällighet, 
Korsnäs Lantmanna- och Fiskargille och Molpe 
Jaktförening.
Bidragen har användts för reparation av scout-
stugan.
 
God Jul och Gott Nytt År till er alla, scouter, scout-
föräldrar och scoutledare. 

Sture Södergran, kårchef

KORSNÄS
På gång i
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Kommunkansliet håller julstängt 

23.12.2019 

27.12.2019  

30-31.12.2019

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

Vid akuta tekniska ärenden ring  050 5910056/  27.12.2019        

050 5506 267/  övriga stängda dagar 

Tack till alla er som på olika 
sätt förgyllt vår vardag under 
året! Vi uppskattar det mycket. 

Vi önskar er en fridfull julhelg 
och ett riktigt gott nytt år! 
från alla oss på Lärknäs/

Annahemmet.

Molpe uf önskar 
alla funktionärer, 

sponsorer, 
samarbetspartners och 

dansare/gäster 
God Jul och Gott 

Nytt År!
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Bokbussfunktionär söks 
Tycker du om människor och böcker? Kan du hantera en 

dator? Kan du köra en lastbil? 
Biblioteket söker en person till bokbussen (deltid) för 

kortare eller längre tid.  
Intresserad? Kontakta biblioteket, bibliotekschef Carola 

Bäckström, tel 06-3479 140 
 

Jullovsprogram  
Biblioteket har skaffat flera gammaldags brädspel som 

man kan spela i biblioteket: Afrikas stjärna, Kimble, 
schack, Yatzy och pussel med 1000 bitar. Det finns också 
en speldator och Nintendo Switch-spelkonsol med några 

spel. 
Och dessutom har vi massor med böcker, filmer och tid-

ningar som vi lånar ut! Kom och leta!

Tips efterlyses
Tipsa oss gärna om teaterpjäser du vill se, musik du vill 
höra och författare du vill träffa i biblioteket i nästa år! 

 

God Jul och Gott Nytt År och tack för 
gott samarbete önskar bibliotekspersonalen! 

Välkommen åter 2020!
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öppethållningstider
Biblioteket är öppet måndag 23.12 kl. 12-19  

julafton 24.12-26.12 stängt 
Därefter öppet fredag 27.12 kl. 12-19  

måndag 30.12 kl. 12-19 
nyårsafton 31.12 kl. 12-15 

 
På det nya året 2020

Torsdag 2.1 kl. 12-16. Stängt på Trettondagen 6.1. 
Därefter normal öppethållning:  

måndag och fredag 12-19, tisdag och  
torsdag 12-16, onsdag 12-17 

 
Bokbussen

Bokbussen kör ännu vecka 51 måndag-torsdag, 
därefter juluppehåll. Bokbussen trafikerar igen från 

och med vecka 3, måndag 13.1.

Utställning i december
December månads konstnär är Gunvor Ivars. Hon visar miniatyrtavlor med motiv från naturen och den egna trädgår-

den. Bland konstverken finns även vyer från Harrström, Molpe, Taklax och Korsnäs. Sista dag är 20.12.2019. 
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Sö. 15.12 kl 11. Högmässa, Heikkilä, 
Granholm

Ons. 18.12. kl. 18. Julkonsert med Lions. 
Finlands Lucia deltar. Program 15 euro för 
vuxna, barn och ungdomar under 18 år gratis. 
Mera info i KorsnäsNytt.

Sö. 22.12. kl. 11. Gudstjänst, Janne Heikkilä, 
Heidi Blomqvist

Julafton 24.12 Julbön kl. 14. Heikkilä, 
Granholm

Juldag 25.12. Julotta kl. 8. Heikkilä, 
Granholm, kyrkokören

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

Annandag jul. 26.12. kl. 18. De vackraste 
julsångerna i kyrkan. Kyrkokören och 
Projektkören

Fr. 27.12. kl. 18. Kara- och kvinnosamling i 
FH, gäst Kristiina Heikkilä ”Barn och musik”

Sö.29.12. kl. 11. Högmässa, Heikkilä, 
Granholm

Nyårsdag 1.1. kl. 18. Högmässa, Kronqvist, 
Granholm

Sö. 5.1. kl. 11. Högmässa, Kronqvist, 
Granholm

Sö. 6.1. kl. 11. Gudstjänst i Taklax bönehus, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm

Obs! 

Pastorskansliet stängt 31.12

Sö.   12.1. kl. 11. Gudstjänst

Ons.15.1. kl. 13. Silvergruppen i 
församlingshemmet

Sö.   19.1. kl. 11. Högmässa

Sö.   26.1. kl. 11. Gudstjänst

Fr.  31.1 kl. 18. Kara – Kvinnosamling i FH. 
föreläsare Patrik Ehrström ”Prostata och 
läckage”.

Sö.   2.2. kl. 11. Högmässa, kyrkkaffe. 
Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds

Sö.   9.2. kl. 11.  Gudstjänst

Fr.  28.2. kl. 18. Kara- och kvinnosamling 
i FH. Föreläsare Ebba Carling ”Bitar ur mitt 
livspussel”

Se närmare info om programmet jan-febr. i 
Kyrkpressen.

PS

Vill du vara med i en liten promenadgrupp, 
som går i maklig takt? Meddela intresse till 
tel. 044-4101825.

Korsnäs församling informerar

God Jul
& 

Gott Nytt År
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Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår en 
tjänst till äldreomsorgen

HEMSERVICELEDARE 78,43 % fr.o.m. 
03.02.2020 tillsvidare

Vi söker dig som har ett genuint intresse för att utveckla 
och kvalitetssäkra vård och omsorg av äldre tillsammans 
med övrig personal inom äldreomsorgen.
Till hemserviceledarens huvudsakliga uppgifter hör 
bland annat:
• Att ha ansvar för hemservicen i Korsnäs kommun 

gällande klienter och personal
• Att ansvara för planering, utveckling, ledning och 

utvärdering
• Att ha ekonomiskt ansvar för hemservicen
Arbetet innebär även utredning av servicebehovet och 
ordnande av service för klienter. Samarbete sker med 
klienter, anhöriga, personal och samarbetspartners. Till 
uppgiftsområdet hör hemservice för klientgrupper i alla 
åldrar och behov, ex äldre, barnfamiljer, fysiskt och psy-
kiskt funktionshindrade samt ordnande av avlastning och 
stöd för närståendevård. Som hemserviceledare har du 
personalansvar med därtill hörande uppgifter.

KVALIFIKATIONER
Behörighetskraven för hemserviceledaren är examen på 
yrkeshögskolenivå inom social- och hälsovårdsbranschen 
(ex sjukskötare, socionom eller geronom). Språkkraven är 
fullständiga kunskaper i svenska och god förmåga att i tal 
använda finska samt nöjaktig förmåga att i skrift använda 
finska. God förmåga att använda finska i skrift är merite-
rande. Fortbildning och erfarenhet inom administration 
och ledarskap samt tidigare erfarenhet av arbetsledning, 
äldreomsorg och utvecklingsarbete ses som merit. Vi 
värdesätter god samarbetsförmåga, flexibilitet och stress-
tålighet. Körkort och tillgång till bil behövs.
Grundlön enligt AKTA. Prövotid om sex månader tilläm-
pas. Den som väljs bör förete godtagbart läkarintyg och 
uppvisa utdrag ur brottsregister enligt L om kontroll av 
brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 
(504/02). Korsnäs kommun är en rökfri arbetsplats.
Ansökan med betyg och intyg inlämnas 
senast 16.12.2019 kl. 15.00 till Korsnäs kommun, Vård- 
och omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 
KORSNÄS.
På frågor gällande tjänsten svarar äldreomsorgsledare 
Marina Westerlund, tfn 050-5529621.
Korsnäs 29.11.2019        Vård- och omsorgsnämnden

Korsnäs kommun

Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs kommun 
lediganslår följande befattningar inom äldreomsor-
gen:

Närvårdare 77,42 % av heltid  fr.o.m. 
01.04.2020 tillsvidare 
Närvårdare 67,3 % av 
heltid fr.o.m  01.04.2020 tillsvidare

Befattningarna innebär treskiftesarbete med placering i 
första hand vid Lärknäs-Annahemmet. Behörighetsvillkor 
enligt L817/2015 och fullständiga kunskaper i svenska 
samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska. 
God förmåga i finska samt övriga utbildningar inom 
området, speciellt inom demensvård, ses som merit. LOP 
intyg, hygienpass och intyg över Första hjälp kunskaper 
behövs för befattningen och kan kompletteras vid val. Vi 
värdesätter god samarbetsförmåga och flexibilitet.
Lön enligt AKTA och prövotid om sex månader tillämpas 
för befattningarna.
Ansökan inlämnas med betyg och intyg 
senast 16.12.2019 kl. 15.00 till Korsnäs kommun, vård- 
och omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 
Korsnäs. Före anställningen inleds bör de som valts 
uppvisa godtagbart läkarintyg. Närmare information ger 
äldreomsorgsledare Marina Westerlund, tfn 06 3479 149 / 
050 5529 621.
Korsnäs 29.11.2019
Vård- och omsorgsnämnden

Korsnäs kommun

TIMLÄRARE 
till Korsnäs kby skola
Timlärare sökes (med början genast och fram till 
31.07.2020) till Korsnäs kby skola.
För mer information kontakta rektor Thommy Berg-
ström.
E-post: thommy.bergstrom(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)40 581 7796

Korsnäs kommun

Lediga platser
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Ändringar i verksamheten   
på Malax-Korsnäs hälsocentral  13.12.2019-6.1.2020

Ändrade öppethållningstider  13.12.2019- 6.1.2020

Läkarmottagningar Malax Öppen 
 Korsnäs Öppen
Sjukskötarmottagningen vid HVC
                                              Malax Direktmottagning stängd 23.12, 27.12, 30.12, 31.12
Sjukvårdsmottagningar      Bergö  öppen 
 Korsnäs  öppen 
 Malax  öppen 
Seniorrådgivning                Malax  stängd 
                                              Korsnäs  stängd 27.12, 3.1, 10.1
Seniormottagningar           Korsnäs  stängd 31.12 
                                             Bergö + Petalax + Övermalax öppen
Röntgen                               Stängd 27.12.2019-5.1.2020
Laboratoriet                        Malax 23.12, 27.12 en laboratorieskötare på plats
                                              Inga spirometri eller sockerbelastningar 23.12+27.12                                                     
                                              Korsnäs stängd 2.1.
Diabetesmottagningen        Stängd 13.12, 23.12-2.1.
Företagshälsovård              Stängd 23.12, 27.12
Fysikalen Stängd 27.12
Munhälsovården               Akutvård i Malax 
 Malax  öppen 
 Korsnäs  öppen

Skolorna                           Jullov 20.12.2019- 6.1.2020

Psykiatriska mottagningen
Linda Nyman  i arbete tom 31.12   050 466 8111
Ida Höglund ledig 23.12 och 27.12     040 676 5050
Liselott Prost i arbete        040 842 2296
Tina Walgren i arbete         040 709 9294
Pasi Gröndahl ledig 23.12-6.1       040 566 4859
Eva Stina Häggdahl ledig 23.12     050 367 7464
Maria Lindell  ledig  16.12-20.12 i arbete 23.12 ledig 24.12-7.1.   050 567 5748
Carina Engström åter i arbete 2.1.2020   050 466 8111

Förändringar i verksamheten kan uppstå.



25

KORSNÄSNytt

NU ÄR AFFÄREN FYLLD MED
Julblommor, presenter o pynt
Julgrupper tillverkas på ”löpande band”

JULÖPPET  
lörd. 21.12     9 - 14
månd. 23.12  9 - 18
 julafton        9 - 12
 juldagen och julannandagen självbetjäning
Nyårsafton    9 - 15
Nyårsdagen   självbetjäning   

      
       Välkomna till
    Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
     tel 06-3641 410 / 050-5740 464

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR!

B&Å Market
Framöver en tid öppet  
onsdagar  kl. 12-18

Kaffe+ dopp 2euro

Nedsatta priser i fortsättningen

God Jul och Gott Nytt År!

VÄLKOMMEN  !
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Kom med i vår nya

Rytmis-grupp
Plats: Kottebo daghem

Tid: Måndagar kl. 13.15-14.00
Startar måndag 13.1.2020

Anmäl till:
kansli@legato.fi
040-1600624
senast 
20.12.2019
Pris: 70 €/termin

Hej alla 4-6-åringar !

Badrum
Golvmattor

Renoveringar

Jonas Lundmark
040-5153809

ttoG hco luJ doG  
 !rÅ ttyN

ted röf retrapstebramas hco rednuk aråv rakcat iV  
tkirsgnågmarf tgitkir tte alla raksnöllit hco terå angnåg  

 .rå ttyn
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VI HAR ÖPPET I KORSNÄS 
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Läkardagar 16.1 och 23.1 • Läkare Roy Saarinen.
Nu kan du ta höstens influensavaccin hos oss, 35€ (vaccin+besök ingår). 
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

Sydmedi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

   

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

 

Solrosfrön, talgbol-
lar, talgstänger och 
annan fågelmat i  
lager  

 Vinter jacka 

149€ 

110€ 

 

100% bomull med Piléfoder 

Hantverksbyxa  
med stretch 

Vi önskar alla våra kunder enVi önskar alla våra kunder en  

God Jul och ett Gott NyttÅrGod Jul och ett Gott NyttÅr  

Stort utbud  

JULKLAPPSTIPS 

Merinoull underställ 

LED-Ficklampa och 
lyckta i ett 
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Viime vuonna laadimme hieman miinusmerkkiseksi 
suunnitellun talousarvion, ja  meillä on muutama viikko 
jäljellä sitä budjettivuotta, joten päätynemme budje-
toitua vastaavaan lopputulokseen.  Vuoden mittaan on 
tapahtunut se, että verot eivät tänäkään vuonna ole tulleet 
suunnitellusti kunnan tilille. Tänä vuonna syynä on  tulo-
rekisteristä ja uudesta verokorttijärjestelmästä johtuva 
sotku. Mutta mikä parasta,  niin valtionosuudet ovat vas-
taavasti paremmat, joten lopputulema päätynee oikealle 
linjalle talousarvioon nähden. 

Vuoden 2020 talousarvio ei ole vuoden 2019 arviota 
parempi, vaan ehkä vielä hieman heikompi. Ensijainen 
syy huoleemme saada viimeinen rivi  osoittamaan positii-
vista alkumerkkiä löytyy tulojen paljosta pienenemisestä,  
esimerkiksi kuntayhtymä Söfukin KKK-rakennuksista 
maksamat vuokrat lakkaavat 1.1.2019 lähtien. Samalla  
vuosien 2019-2021 tuloslaskelmaan sisältyy Lärknäsin 
purettavien osien lisäpoistot.  

Mutta meillä on vielä monta hyvää vuotta taskunpo-
hjalla aiempien vuosien tilinpäätöksistä. Mutta ottaen 
huomioon kunnalla edessään olevat suuret kiinteistöin-
vestoinnit, valtuusto päätti korottaa Korsnäsin vuoden 
2019 veroprosentin  21,00 %:sta 21,50 %:iin. Vuoden 
2020 veroprosentti pidetään sillä tasolla. Vuoden 2020 
talousarvioehdotuksemme sisältää myös panostuksen 
Mahdollisuuksien Korsnäs  -hankkeeseen,  ja sen hank-
keen puitteissa tavoitteemme on lisätä kunnan näkyvyyttä 
ja synnyttää  kunnassamme uusia yritysideoita ja mahdol-
lisuuksia.

Kunnan taloudelle on viime vuosina ollut leimaa anta-
vaa jatkuva, kaikinpuolinen  säästäminen.  Vaikuttaa kui-
tenkin kuin horisontissa pilkistäisi valoa valtionosuuksien 
suhteen. Uusi halllitus on luvannut lisää rahoitusta ja 
ennen kaikkea täyttä rahoitusta valtion kunnille asetta-
mille uusille tehtäville.

Kunta on omistanut tulevat kolme vuotta teemavuosille, 
sisältäen taloussuunnitelmavuodet siten, että vuosi 2019 
oli Yritteliäisyyden vuosi, 2020 on Rankentamisen ja asu-
misen vuosi , 2021 on Viihtyvyyssatsausten vuosi ja 2022 
on varhaiskasvatuksen vuosi.

Investointipuolella Rakentamisen ja asumisen vuosi 
näkyy kasvavien maanostomäärärahojen muodossa ja 
määrärahana uuden osakehuoneiston ostoon. Mutta ennen 
kaikkea se näkyy  Lärknäsin suuren rakennusprojektimme 
käynnistyessä  lopultakin kesällä/syksyllä 2020.

Talousarvioehdotus 2020
Talousarvioehdotuksessa arvioimme toiminnan koko-

naistuottojen olevan 3,2 (3,2) miljoonaa euroa,  ja toi-
minnan kokonaismenojen 16,8 (16,4) miljoonaa euroa 
ja  toiminnan nettotulokseksi tulevan runsaat 13,6 (13,1) 
miljoonaa. Jos vertaamme lukuja suluissa oleviin, vuoden 
2019 talousarviolukuihin, niin huomaamme, että tulomme 
ovat  suurin piirtein samat,  mutta meillä on enemmän 
menoja, jolloin päädymme lopputulemaan, joka on vaikea 
kattaa lisääntyneistä valtionosuuksista huolimatta.

Mitä tulee normaaliin toimintaan, niin olemme arvioi-
neet palkkamenojen kasvavan n. 3,5 %, jolloin laskemme 
yleissopimuksien sisältämän palkkojen kasvun sekä 
lomarahan käyttöönoton  täysimääräisesti, mutta myös  
tietyn henkilöstöresurssien lisäyksen kunnassa koko-
naisuutena. Kunnan miestyövuosien kokonaismäärän 
lasketaan kasvavan vuoden 2019 joulukuun 130,77 mie-
styövuodesta  133,74 miestyövuoteen 2020. 

Rahoitus
Verotuottojen kehitys
  2016 2017 2018 ARVIO2019  ARVIO2020
Kunnallisvero 5 467 € 5 406 t€ 5 066 t€ 5 540 t€ 5 640 t€ 
Yhteisövero     882 t€    975 t€    852 t€      930 t€ 731 t€ 
Kiinteistövero 694 t€   709 t€    730 t€     740 t€     752 t€ 
Yhteensä  7 043 t€ 7 090 t€ 6 638 t€ 7 210 t€ 7 123 t€

Kuten luvuista näkyy, niin kunnille tapahtuvassa veroti-
litysjärjestelmässä on ollut vähän rytmihäiriöitä. Se näkyy 
pienempinä verotuottoina vuoden 2018 tilinpäätöksessä 
ja olimme laskeneet, että nämä rahat tulisivat retroaktii-
visesti kunnille vuoden 2019 aikana, mutta näyttää siltä, 
että niin ei ole laita ja että meillä nyt  2019 on taas ong-
elmia, mutta tällä kertaa tuloverorekisterin ja uuden vero-
korttijärjestelmän suhteen. 

Valtionosuuksien lasketaan kasvavan melko hyvin 

Korsnäsin kunnan  
talous- arvio 2020 ja 
taloussuunnitelma  
2021-2022

Korsnäsin kunnanvaltuusto käsittelee kunnanhallituksen 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 9.12.2019 kokouk-
sessaan.  Pääkirjoitus on  näin ollen kirjoitettu kunnanhallituksen 
valtuustolle tekemän ehdotuksen pohjalta, ja kuten kaikki var-
maan tiedätte, niin lopullinen päätös on valtuuston käsissä.

KORSNÄSINUutiset
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vuodesta 2019, n. 9 %. Tämä johtuu kokonaan siitä, että  
vuonna 2019 valtaan astunut uusi hallitus valitsi linjak-
seen lopettaa kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja 
kompensoida myös edellisen hallituksen toimenpiteet.  
Ylipäätänsa vaikuttaa siltä, että tämän hallituksen tie-
toisuus kaikkien valtionosuuksien leikkausten vaiku-
tuksista koko maan väestöön näyttää olevan suurempi,  
ja mm.vanhustenhoidon  hälyttävät raportit ovat myös 
kasvattaneet ymmärrystä sille, että kunnat tarvitsevat 
rahoitusta, jotta kykenisimme tuottamaan kaikki  lakien 
edellyttämät palvelut.

Investoinnit
Vuoden 2020 suurin investointi on Lärknäsin suunni-

tellun uudisrakennuksen ja korjauksen käynnistyminen. 
Ajatuksena on rakentaa osittain aivan uudet tilat, jotka 
korvaavat vanhimmat osat,  ja  sitten korjataan uudemmat 
osat yksi kerrallaan, jona aikana uutta rakennusta voidaan 
käyttää varamajoituksena. Kun kaikki osat on rakennettu 
ja korjattu, on jäljellä käytöstä poistettavien osien purku. 
Projektin odotetaan kestävän kolme vuotta ja kustan-
nukseksi on budjetoitu yhteensä 5,55 miljoonaa euroa, 
josta 1 miljoona euroa on mukana vuoden 2020 investo-
intiosiossa. Kunta sai  myös alustavan avustusvarauksen 
ARA:lta ja avustus on laskettu n. 2,4 miljoonaksi euroksi, 
ja vuodelle 2020 lasketaan tulevan n. 0,5 miljoonaa euroa 
tulona hanketta varten.

Rakentamisen ja asumisen  –teemavuosi näkyy 
parhaiten investointiosassa, jossa on 150.000 
euroa mahdollisen asuntoyhtiön osakeostoihin 
sekä 100.000 euroa maaostoihin.

Kunnantaloa varten on vuodelle 2020 otettu mukaan 
50.000 euron suunnittelumääräraha  ja alustava investo-
intisumma 2021-2022 taloussuunnitelmaan, mutta tällä 
hetkellä ei vielä on päätetty mitä projektiin sisällytetään. 
Samaten Moikipään koulun lisätilojen suunnitteluun on 
30.000 euron määräraha.

Yhteensä meillä on vuodelle 2020 inestointitalousarvio, 
jossa menopuolella on 1,6 miljoonaa euroa ja laskettuina 
tuloina 0,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinniksi tulee 1,1 
miljoonaan euroa. Investoinnit ovat edelleen huomatta-
vasti isommat kuin kunnan poistot ja tason olisi lasket-
tava pitkällä tähtäimellä .

Velkapuoli
Koska kunta suunnittelee investoivansa enemmän kuin 

poistot antavat varaa, niin tarvitaan lisärahoitus lainoina. 
Vuodelle 2020 suunnitellaan nostettavaksi uusia  lyhy-
taikaisia luottoja  1.000.000 euron arvosta. Lyhennyksiä 
lasketaan puolestaan tehtävän 178.000 euron arvosta. 
Se merkitsee, että kunnan velkaantuneisuus kasvaa,  
4.006.000 euroon, sisäiset lainat mukaan luettuna,  ja 
se tarkoittaa n. 1890 euron velkaantuneisuutta asukasta 
kohti.

Korsnäsin kunnan tavoitteena  on olla turvallinen ja 
perheystävällinen kunta , jossa väki voi hyvin ja työpa-
ikat lisääntyvät. Kuntatoimi, talousarvioineen ja suun-

nitteluineen,  tukee toimintaa yhteiseen tavoitteeseen 
pääsemiseksi,  ja vuoden 2020 budjetista näyttää 

tulevan hyvä työväline matkalle.
Christina Båssar

Kunnanjohtaja

Tuloveroprosentti ei muutu
Valtuusto vahvisti 11.11.2019 tuloveroprosen-

tiksi  21,50 % vuodelle 2020.
Korsnäsin kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 

2005-2019 seuraavanlainen:
2005-6 19,50 %
2007-12 19,75 %
2013  20,00 %
2014-2018 21,00 %
2019  21,50 %
Vuonna 2019 kuntien keskimäärinen tuloveroprosentti 

oli 19,88.
Keskimääräinen veroprosentti nousi edeltäneen vuoden 

19,86 prosentista.  Pohjanmaalla keskimääräinen vero-
prosentti on 20,86. Maan korkein tuloveroprosentti on 
22,50 ja alin on 16,50.

Kiinteistöveroprosentit
Kunnanvaltuusto vahvisti 11.11.2019 vuoden 2020 

kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero   0,95 %
Vakituisen asumisen rakennukset 0,50 %
Vapaa-ajan asunnot   1,30 %
Yleishyödylliset yhteisöt   0 %
Voimalarakennukset ja –rakennelmat 3,10 %
Päätös tarkoittaa, että yleistä kiinteistöveroprosenttia  

korotetaan 0,02 prosenttiyksikköä, kun sitä vastoin muut 
veroprosentit eivät muutu.

Tonttien hinnat eivät muutu
Viimeksi tonttien hintoja korotettiin vuonna 

2015. Kuluttajahintaindeksi on noussut 3,22 % 
heinäkuusta 2015 heinäkuuhun 2019. 

Kunnanvaltuusto päätti 11.11.2019, että tonteille ei 
tehdä hintatarkistusta vuodelle 2020.
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Uusi vedenpuhdistamo Filtralite saapui ja  on 

asennettu. Puhdistamo, joka on rakennettu 40 
jalan eristettyyn säiliöön, saapui maanantaina 
11.11.2019 ja sijoitettiiin ulkosalle vesilaitoksen 
viereen kirkonkylän Bovägenille. 

Toimittaja, Logisticon Water Treatment, on Hollannista. 
Puhdistamoa on viimeksi käytetty Saksassa, mutta toi-
mittaja on sen huoltanut ja käynyt läpi Hollannissa ennen 
kuin se saapui Korsnäsiin.

Viime viikkoina laitos on asennettu ja testattu. Emil 
Dees, Hollannista, on ollut paikalla neuvomassa ja tar-
kistamassa puhdistamoa, jotta se toimii niin kuin pitää.  
Ensimmäiset testit  on lähetetty tutkittavaksi laborato-
rioon, Vaasaan,  ja vesilaitos odottaa ensimmäisiä tuloksia.

- Jo nyt voi paljain silmin nähdä selvän eron. Puhdis-
tettu vesi on hyvin kirkasta, vesi- ja viemärilaitoksen hoi-
taja Roland Westerback toteaa.

Puhdistamo pystyy puhdistamaan 40-70 m3 vettä/tunti. 
Puhdistus tapahtuu ultrasuodatintekniikan avulla, mikä 
vähentää rautaa 50-90 % sekä väriastetta ja selkeyttä yli 
90 %.

Puhdistamo on täysautomaattinen ja ainoa paikalla tar-
vittava huolto on tarpeellisten kemikaalien täyttäminen. 
Valvonta tapahtuu etänä Hollannista.

Myöhemmässä vaiheessa asennetaan rautamangaani-
turbsuodatin vanhalle vedenpuhdistuslaitokselle, jotta 
saadaan pois vielä lisää mangaania juomavedestä.

Ennen kuin puhdistamo voidaan liittää verkkoon, on 
saatava tarvittavat luvat Länsirannikon ympäristöyksikö-
stä.

- Liittäminen tapahtuu niin pian kuin mahdollista, kun 
vaan kaikki testitulokset on hyväksyttyjä ja luvat on saatu, 
tekninen päällikkö Ulf Granås kertoo.

Stipendien jako
Kunnanhallitus käsitteli syksyn stipendiha-

kemukset 25.11.2019 kokouksessaan.

Silverbergin stipendirahasto
Stipendirahastosta anoi stipendiä 42 opiskelijaa. Yksi 

hakija ei täytä kriteereitä sen suhteen, että hakijan on 
oltava kirjoilla Korsnäsissa per 31.12.2018,  ja hän ei näin 
ollen voi saada  stipendiä. 

Kunnanhallitus myönsi 41 vaatimukset täyttävälle opis-
kelijalle 350 euron stipendin/opiskelija syyslukukaudelle 
2019. Seuraavat 36 opiskelijaa saivat stipendin: Bosnja-
kovic Nedim, Bäckman Hanna, Bäckman Rickard, Grahn 
Viljam, Granholm Linnéa, Haga Kim, Helenelund Hugo, 
Hung Pahm Huy, Häggdahl Emma, Häggdahl Richard, 

Häggdahl Simon, Häggdahl-Lund Emily, Hägglund Sara, 
Häggqvist Nico, Kronholm Lena, Lågas Jolly, Mattans 
Karolina, Mattlar Janice, Mattlar Josefine, Nilsson Jakob, 
Nordmyr Anders, Nyberg Ida, Nylund Johanna, Nyström 
Alexander, Oasis Tani, Oo Meh, Phyophyo Oasis, Reinilä 
Emelie, Sandholm Simon, Sohlström Johanna, Stenbäck 
Tilde, The Meh, Törnroos Christoffer, Westerholm Lucas, 
Westman Linda, Åbacka Felicia, Åkersten Amanda, Öst-
erberg Robin, Östling Jasmine, Östman Johan ja Östman 
Lovisa.

Korsnäsin  kunnan stipendirahasto
Korsnäsin valtuusto perusti Korsnäsin kunnan stipen-

dirahaston vuonna 2001. Kolme opiskelijaa anoi stipen-
diä stipendirahastosta. Kaksi hakijoista täyttää asetetut 
vaatimukset: Moa Backholm ja Janina Westerdahl. Heille 
molemmille myönnettiin 105 euron stipendi syysluku-
kaudelle 2019.

Talousarviomuutokset 2019
Suomen kuntaliiton sekä Veroviraston ennus-

teet osoittavat, että budjetoitua verotasoa ei voida 
saavuttaa. Syynä on, että ollaan  jäljessä uuden 
tulorekisterin rekisteröinneissä sekä uusi hen-
kilöverojen tuloveroselvitysten veroilmoitus- ja 
ilmoitustapa (esim. sivutuloille ei ole erillistä 
veroprosenttia vuodesta 2019 lähtien). Viimeisin 
veroennuste osoittaa miltei  6,9 miljoonan euron 
verotulosta verrattuna budjetin 7,21 miljoonan 
euron veroihin.

Valtionosuusennuste vuodelle 2019 osoittaa, että valtio-
nosuudet voivat ylittää budjetoidun tason, mutta opetuk-
sen valtionosuusennustetta päivitetään vielä syksyllä 
2019 , sillä odotetaan vielä uutta tietoa opetuksen valtio-
nosuudesta ennen kuin näitä koskeva budjettimuutos voi-
daan ottaa huomioon. Valtio maksaa syksyllä 2019 osia 
kilpailukykysopimukseen myönnetystä valtionosuudesta. 
Korsnäsin kunnan osuudeksi lasketaan runsaat 90.000 
euroa ja se otetaan huomioon talousarviomuutoksena 
2019.

Vuoden 2019 hankekustannukset on budjetoitu 18.750 
euroon. Mitään hanketta ei vuonna 2019 toteuteta ja bud-
jetoidut menot voidaan pienentää.

Maakuntavaalit eivät toteudu vuoden 2019 vaaleihin 
budjetoiduista varoista. Budjetoidut vaalikustannukset 
pienentyvät.

Kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavat talousarviomuu-
tokset 11.11.2019

Budjetoituja kunnallisveroja vähennetään 100.000 
euroa

KORSNÄSINUutiset
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Budjetoituja yhteisöveroja vähennetään 200.000 eurolla
Budjetoituja peruspalvelun valtionosuuksia lisätään 

90.000 eurolla
Budjetoituja verontasauksen valtionosuuksia lisätään 

15.000 eurolla
Budjetoituja hankemenoja vähennetään 18.750 eurolla
Budjetoituja vaalimenoja vähennetään 3.300 eurolla 

netto.

Terveydenhuollon kiinteistöt
Korsnäsin Terveystalon viereen on suunniteltu ja osit-

tain toteutettu uusittu ja laajennettu pysäköintipaikka ja 
rakennuksen salaojitus. Investoinnin kustannukseksi on 
arvioitu 95.000 euroa ja sitä toteutetaan 40.000 eurolla 
vuonna 2019 sekä 45.000 eurolla vuonna 2020.

Korsnäsin kunnan vuoden 2019 investointitalousar-
vioon tarvitaan 12.000 euron talousarviomuutos (Korsnä-
sin 30 % osuus 40.000 eurosta).

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.000 euron talousar-
viomuutoksen vuoden 2019 investointitalousarvioon, 
11.11.2019 kokouksessaan.

Lärknäs 
Vuoden investontitalousarviossa on 1.000.000 € 

määräraha Lärknäsia varten. Koska vain suunnittelu on 
meneillään ja rakentaminen alkaa vuonna 2020, niin on 
tehtävä talousarvioon muutos.

Lärknäsin ja Lärknäsin dementiakodin toimintatalous-
arvioon on kirjattu noin 36.600 euroa lisää mm. sisäilman 
parantamisen tilapäisiin toimenpiteisiin.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 Lärknäsin osalta 
tehtävän investointitalousarvion talousarviomuutoksen 
niin, että vuodelle 2019 jää jäljelle vain 100.000 euron 
määräraha. Lärknäsille ja Lärknäsin dementiakodille 
hyväksytään 36.600 euron lisämääräraha.

Lisämääräraha voimistelusalin lattiaa varten
Yläasteen voimistelusalin lattia vaatii kipeästi toimen-

piteitä. Nykyinen lattia on niin huonossa kunnossa, että 
se on vaihdettava. Nykyinen lattiapinta ja sen puurunko 
korvataan uudella puurungolla olevalla massalattialla.

Tarvitaan yhteensä 70.000 euron lisämääräraha, koska 
tämä toimenpide ei ole vuoden investointitalousarviossa. 
Maalahden ja Korsnäsin kunnat omistavat yhdessä raken-
nuksen.

Kokonaiskustannus nousee 70.000 euroon ja Korsnäsin 
kunnan osuus 21.000 euroon.

Kunnanvaltuusto päätti 11.11.2019, että investointita-
lousarvioon otetaan 21.000 euron lisämääräraha Korsnä-
sin kunnan osuudelle Yläasteen voimistelusalista.

Waterloon grillimökki
IF Fyrenin hiihtojaosto suunnittelee grillimö-

kin rakentamista Waterloon vapaa-ajanalueelle. 
Grillimökki palvelee Waterloon käyttäjiä ja vie-
railijoita. Yhdistys on tehnyt kyselyn voidaanko 
grillimökki rakentaa kunnan kautta, kun yhdi-
stys puolestaan vastaa kustannuksista. 

Kunta hoitaa jo aiemmalta muun muassa Waterloon 
huoltorakennuksen ja hiihtoladun. Kunta olisi näin ollen 
omistajan ominaisuudessa ja hoitaisi grillimökin kun-
nossapidon.

Waterloon vapaa-ajan alueella on monta maanomista-
jaa (metsästysseurat, yksityiset maanomistajat ja kunta). 
Grillimökin rakentamiseen on hankittava ampumaseuro-
jen hyväksyminen ja hankittava välttämättömät luvat val-
vontalautakunnalta.

Tekninen lautakunta ehdotti grillimökin rakentamista 
ja 3000 euron talousarviomuutoksen tekemistä, mikä 
kattaisi 3.000 euron menon. Kunnasta tulee grillimökin 
omistaja ja se vastaa grillimökin tulevasta kunnossapi-
dosta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen 
11.11.2019.

Lärknäsia ja Maalah-
den-Korsnäsin terveyske-
skusta koskeva sopimus

TK-kiinteistön omistaa Maalahden kunta (70 %) ja 
Korsnäsin kunta (30 %). Maalahden kunnan tarkoituksena 
on rakentaa uusi keskuskeittiö TK-kiinteistön yhteyteen. 
Uusi keskuskeittiö palvelisi lähinnä Maalahden vanhus-
tenhuoltoa ja terveyskeskuksen asiakkaita ja potilaita.

Maalahden kunta on ilmoittanut, että se voi vastata kes-
kuskeittiön rakentamiskustannuksista.  Vastavuoroisesti 
Maalahden kunta toivoo, että Korsnäsin kunta vastaa 
oman kiinteistöosuutensa purettavien osien lisäpois-
toista. Lisäksi Maalahden kunta ehdottaa, että Maalahden 
kunnan omistusosuudet Lärknäsin kiinteistöstä kuitataan. 
Rahansiirtoja ei tarvita.

Korsnäsin kunnanvaltuusto päätti 11.11.2019, että 
Maalahden kunnan omistusosuudet Lärknäsista siirty-
vät Korsnäsin kunnalle vastikkeetta. Maalahden kunta ei 
osallistu Lärknäsin purkukustannuksiin.

Korsnäsin kunta vastaa osuudeltaan (30 %) Maalah-
den-Korsnäsin TK:n purettavan osuuden alaskirjauksista, 
mikä muodostaa 48.000 euron kustannuksen jäljellä ole-
vasta 160.000 euron arvosta per 31.12.2019.

Maalahden kunta vastaa nykyisen keittiön ja psykoso-
siaalisen yksikön purkukustannuksista, jotta uudelle kes-
kuskeittiölle saadaan tilaa.

Maalahden kunta vastaa rakennusaikana keittiön osalta 
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syntyvistä lisämenoista vaikka nämä kuuluvat käyttökus-
tannuksiin.

Maalahden kunta vastaa uuden keskuskeittiön raken-
nuskustannuksista ja omistaa siten 100 % keskuskeitti-
ötiloista.

Korsnäsin kunta ostaa keskuskeittiöstä niiden potilai-
den ruoka-annokset, joiden kotikunta on Korsnäs. Annos-
ten hinnasta, annosten koostumuksesta ja laskelmasta on 
sovittava erikseen. 

Maalahden kunnalla on oikeus käyttää tonttia vastik-
keetta.

Jäteveden korotetut  
liittymismaksut

Kunnanvaltuusto vahvisti jätevesimaksut 
11.11.2019 kokouksessaan. Käyttö- ja perus-
maksut pysyvät entisellään, mutta liittymis-
maksut korotetaan 1.6.2020 alkaen.

Liittymismaksu korotettiin viimeksi 2015. Korsnäs on 
viime vuosina laajentanut viemäriverkostoa ja panosta-
nut jäteveden parempaan puhdistukseen. Nämä panos-
tukset ovat maksaneet paljon ja näitä investointeja ei saa 
kustantaa verovaroilla, vaan niiden on rahoitettava itse 
itsensä. Kuntaan vahvistetuilla toiminta-alueilla on useita 
taloja, joita ei ole yhdistetty viemäriverkkoon, mutta pitä-
isi yhdistää. Korotus astuu voimaan vasta 1. kesäkuuta 
2020, niin että ne talot, jotka haluavat, voivat vielä liittyä 
ennen kuin hinta nousee.

Liittymismaksuun sisältyy 1.6.2020 lähtien kiintei-
stöjen  viemäripumppuasema niille kiinteistöille, jotka 
eivät voi liittyä omalla voimallaan toimivilla jätevesi-
johdoilla. Vesipalvelulaitos hankkii pumppuaseman ja 
liittymän tilaaja vastaa pumppuaseman liittymiskus-
tannuksista, käytöstä ja kunnossapidosta. Tämä koskee 
kiinteistöjä, jotka sijaitsevat viemärille vahvistetulla toi-
minta-alueella ja alueita, jonne kunnallinen viemäri on 
rakennettu.

Niiden kiinteistöjen osalta, joiden liittymiseen vaa-
ditaan tien alipuolista porausta, sisältyy poraus liitty-
mismaksuun 1.6.2020 lähtien. Vesipalvelulaitos hakee 
tarvittavat luvat ja hankkii porausurakoitsijan. Tilaaja 
vastaa muista liittymiskuluista. Tämä koskee kiinteistöjä, 
jotka sijaitsevat jätevedelle vahvistetulla toiminta-alue-
ella ja alueilla, joille on rakennettu kunnallinen viemäri-
verkko.

Liittymismaksut, joihin sisältyy alv, eivät ole palautet-
tavia.
Jätevesimaksut 1.6.2020 alkaen:
Käyttömaksu, kaikki jätevesitilaajat  1,80 €/m3 + alv
Perusmaksu  90 €/vuosi + alv
(asuintalot, vapaa-ajan asunnot, koulut, vanhainkodit, laitokset ym.)
Perusmaksu ensimmäistä seuraaville huoneistoille tai asunnoille 
 30 €/vuosi/asunto + alv
Perusmaksu jokaiselle hoito- tai potilaspaikalle 30 €/vuosi/paikka + alv

Lietteen vastaanottomaksut
Sakoliete (asumuksilta)  25 €/m3+alv
Liete/jätevesi suljetuista järjestelmistä (asumuksilta)  5,10 €/m3+alv
Lietejätevesi suljetuista järjestelmistä yrityksiltä/tuotantolaitoksilta 
maksaa 5,10 – 21,50 €/m3+alv

Liittymismaksut
Liittymismaksut asunnoille, vapaa-ajan asunnoille, liiketoiminnoille, 
konttori-, virasto-, pankki-, kokous-, kokoontumis-, huvi- ja vastaaville 
huoneistoille ovat 1.6.2020 lähtien:
  Ilman alv  Sisältyy alv 24 %
Ensimmäiselle huoneistolle tai asunnolle  
(max 250 m2 kerrosala) 3600 € 4464 €
Seuraavista huoneistoista tai asunnoista +360 € + 446,40 €
Toisesta ja seuraavista luokkahuoneista +360 € +446,40 €
Jokaiselta hoito- tai potilaspaikalta  +360 € +446,40 €

Jos kiinteistön kerrosala ylittää 250 m2, nousee liitty-
mismaksu erillisen taulukon mukaan. Yllä mainittujen 
kiinteistöjen lisärakennuksille tulee lisäkustannus saman 
taulukon mukaan. Jos liitettävällä kiinteistöllä on eril-
linen talousrakennus, sauna, autotalli, niin niistä ei tule 
lisäkustannuksia.

Lausunto mahdollisesta 
alueiden lunastuksesta

ELY-Keskus on lähettänyt kirjeen, joka koskee 
luonnonsuojelualueiden lunastusta Korsnäsin 
kunnasta. Alue on n. 1,8 ha suuruinen ja muo-
dostuu kiinteistöistä Södergård 280-406-10-26 
ja Jakokunnan palsta 280-406-878-58. Alueet on 
tarkoitus lunastaa valtiolle luonnonsuojelutar-
koitukseen.

Kyseiset alueet sijaitsevat HInjärven eteläosassa ja 
sisältyvät osittain Natura 2000-verkostoon ja lintujärvien 
ja linturikkaiden merenlahtien suojeluohjelmaan.

ELY-Keskus on neuvotellut maanomistajien kanssa, 
mutta ei ole päässyt molempia osapuolia tyydyttävään 
ratkaisuun. ELY-Keskuksen mukaan alueen lunastuksen 
motiivina on tyydyttää yleinen tarve luonnonsuojeluun.

Kunnanhallitus totesi lausunnossaan 4.11.2019, että 
Korsnäsin kunta vastustaa maa-alueiden pakkolunastusta. 
Korsnäsin kunta katsoo, että asiassa ei ole aihetta niin 
kiirellisiin päätöksiin, että pitäisi ryhtyä pakkolunastuk-
seen. Alueet kuuluvat jo Natura 2000  -alueeseen ja niillä 
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on valmis suojelustatus. Ei ole mitään aluetta koskevia 
rakentamis- tai suunnitteluhakemuksia, mitkä voisivat 
vaikuttaa niihin luontoarvoihin, joita tässä tapauksessa 
on suojeltava. Sen vuoksi ELY-keskuksella on vielä aikaa 
aloittaa neuvottelut uudelleen maanomistajien kanssa  
molemmille osapuolille sopivan ratkaisun löytämiseksi.

Kiinteistön myynti
Korsnäsin kunnanhallitus on tarjonnut 

myyntiin osaa Mann 5:77 –kiinteistöstä, joka 
sijaitsee Korsnäsin Halsössä. Kiinteistön osa on 
n. 7,7 ha ja muodostuu suurimmaksi osaksi istu-
tusmetsästä. Metsäarviointi on tehty.

Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous.
Valtuusto päätti, että osa Mann 5:77 –kiinteistöstä 

Hälsössä myydään Jonas Pistolille annetun tarjouksen 
9.250 € mukaan. Tulo kirjataan Kotiseutuyhdistykselle.

Tarkastuslautakunnassa 
täydennysvaali

Koska Emma Granlund valittiin kunnanhalli-
tuksen varajäseneksi, hän ei enää ole vaalikelpoi-
nen tarkastuslautakuntaan. Hän on sen vuoksi 
anonut vapautusta tarkastuslautakunnan varajä-
senen luottamustehtävästä.

Kunnanhallitus myönsi 7.10.2019 Emma Granlun-
dille vapautuksen tehtävästään tarkastuslautakunnassa. 
Uudeksi varajäseneksi valittiin Marit Blomqvist jäljellä 
olevalle toimikaudelle
Perusturvalautakunnan 
täydennysvaali

Johanna Juthborg anoi vapautusta luottamus-
tehtävästään perusturvalautakunnassa, koska 
hän on saanut yksikönjohtajan paikan Korsnäsin 
kunnasta.

Kunnanvaltuusto myönsi 11.11.2019 Johanna Juth-
borgille vapautuksen luottamustehtävästään perustur-
valautakunnassa. Lautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin 
aiemmin varajäsenenä toiminut  Deseré Granholm, jäl-
jellä olevalle toimikaudelle. Hänen uudeksi sijaisekseen 
valittiin Annika Honkanen. 

Tuntipalkkainen  tekniselle 
virastolle

Teknisen viraston tuntipalkkainen toimi houkutteli 
yhdeksän hakijaa.

Pätevyysvaatimus on talonrakentaja tai muu vastaava 
tekninen koulutus.  B-ajokortti on vaatimus. Lisäansioiksi 
katsotaan C-ajokortti, työturvallisuuskortti,  tulityösertifi-
kaatti tai märkätilasertifikaatti.

Tekninen lautakunta valitsi 29.10.2019 Jedidias Gar-
ridon tuntipalkkaisena tekniseen virastoon 1.12.2019 
lähtien. Hän täyttää pätevyysvaatimukset ja hänellä on 
vaaditut ansiot.

IT-vastaava
Korsnäsin kunnan IT-vastaavan toimi on ollut julis-

tettuna avoimeksi.
Yhteensä kolmetoista henkilöä jätti hakemuksen, mutta 

kaksi henkilöä veti myöhemmin hakemuksensa pois.
Kunnanhallitus päätti 4.11.2019 valita Peter Nymanin 

IT-vastaavaksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhte-
eseen (100 %). Hän aloittaa 3.12.2019 kuuden kuukau-
den koeajalla.

Varhaiskasvatuksen opet-
taja

Korsnäsin varhaiskasvatuksessa on ollut avoimeksi 
julistettuna varhaiskasvatuksen opettajan toimi alkaen 
1.1.2020  (50 % kokotyöajasta).

Tointa on hakenut yksi henkilö, jolla on oikea pätevyys.
Sivistyslautakunta valitsi 26.11.2019 Lina Nystenin 

varhaiskasvatuksen opettajaksi (50 %) 1.1.2020 alkaen. 
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Muutokset Malax-Korsnäsin terveyskeskuksen  
toiminnassa 13.12.2019 - 6.1.2020

Muutokset aukioloaikoihin 13.12.2019 - 6.1.2020
Lääkärivastaanotto Maalahti Auki 
                                        Korsnäs Auki
Sairaanhoitajan vastaanotto  Maalahden terveyskeskuksessa
 Maalahti suoravastaanotto suljettu 23.12., 27.12., 30.12., 31.12.
Sairaanhoitajavastaanotot Bergö auki  
 Korsnäs auki 
 Malax auki                                                                            
Seniorineuvola               Maalahti suljettu 
 Korsnäs suljettu 27.12., 3.1., 10.1.
Seniorivastaanotot         Korsnäs suljettu 31.12. 
                                        Bergö + Petalax + Övermalax auki
Röntgen                          Suljettu  27.12.2019 - 5.1.2020
Laboratorio                    Maalahti 23.12., 27.12. yksi laboratoriohoitaja töissä 
 Ei spirometrioita  tai sokerinrasituksia 23.12., 27.12. 
 Korsnäs suljettu 2.1.
Diabetesvastaanotto       Suljettu 13.12.,  23.12.-2.1.
Työterveyshuolto            Suljettu 23.12., 27.12.
Fysioterapia                    Suljettu 27.12.
Suunterveydenhoito       Akuuttihoito Maalahdessa 
 Maalahti auki 
 Korsnäs auki
Koulut                             Joululoma 20.12.2019 - 6.1.2020
Psykiatria
Linda Nyman   töissä 31.12. asti   050 466 8111 
Ida Höglund vapaa 23.12. ja 27.12 .   040 676 5050 
Liselott Prost töissä      040 842 2296 
Tina Walgren töissä      040 709 9294 
Pasi Gröndahl  vapaa 23.12-6.1. 040 566 4859 
Eva Stina Häggdahl vapaa 23.12. 050 367 7464 
Maria Lindell vapaa  16.-20.12. töissä 23.12. vapaa 24.12.-7.1. 050 567 5748 
Carina Engström takaisin töissä 2.1.2020   050 466 8111

Muita muutoksia toiminnassa voi ilmaantua.
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