
sivuilla 24-28sivuilla 24-28
Kunnan Koronainfo s. 28Kunnan Koronainfo s. 28

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset

Nr 2 Nr 2 ll 27.3.2020 27.3.2020

Biskopsvisitation
Biskop Bo-Göran Åstrand besökte 
Korsnäs församling. 
Läs mer på sida 10

Coronainformation
Korsnäs kommun informerar om 
verksamheten i Korsnäs under 
Coronaepidemin.  Sida 4



2

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

Vid Vasa sjukvårdsdistrikt har man initierat ett frivil-
ligt integrationsarbete till Österbottens välfärdsområde. I 
december 2019 godkände alla ägarkommunerna i sam-
kommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt det nya grundav-
talet som möjliggör en frivillig överföring av social- och 
hälsovården till samkommunen. Kommunerna har nu tid 
på sig fram till mitten av juni 2020 att ta ställning till om 
man vill överföra den kommunala verksamheten till det 
gemensamma välfärdsområdet.

Just nu får dock även bokslutet ta en liten time-out då vi 
med rätt så kort varsel har kastats in i undantagstillstånd, 
stängda skolor och många olika praktiska saker att ordna 
för att trygga vardagen för alla invånare i kommunen.

Det allmänna ekonomiska läget
Enligt kommunernas bokslutsprognoser för 2019, som 

sammanställts av kommunförbundet, så har kommuner-
nas ekonomi fortsatt dåligt även 2019. Ungefär tre fjär-
dedelar av Fasta Finlands kommuner gjorde ett negativt 
resultat. De ekonomiska problemen visar sig också i att 
många kommuner har samarbetsförhandlingar om olika 
åtgärder som berör personalen och personalkostnaderna.

Bokslutsprognoserna visar att skatteinkomsterna och 
statsandelarna ökade år 2019. Samtidigt ökade kommu-
nernas och samkommunernas utgifter med nästa 4 pro-
cent. Merparten av utgiftsökningen härrör från köp av 
material och tjänster, köptjänsterna ökade med 5,6 % 
medan löner och arvoden också ökade med 2,9 %.

Det som påverkade kommunalekonomin mycket under 
2019 var de uteblivna skatteinkomsterna och olika för-
klaringar till varför skatteinkomsterna blev mindre än 
väntat. Problemet hängde ihop med den skattekortsre-
form som togs i bruk för skatteåret 2019 som gjorde att 
förskottsskatter samlades in mindre än väntat. Samtidigt 
hade skattestyrelsen anmälningsproblem med det nya 
inkomstregistret som togs i bruk också det från och med 

Korsnäs bokslut 
2019

Kommunens verksamhetsår 2019 ligger bakom oss och 
det är i mars dags att behandla bokslutet och verksam-
hetsberättelsen i kommunstyrelsen. Verksamhetsåret 
2019 hade temat företagsamhetens år. Vi hade en hel del 
målsättningar för året och glädjen var stor när vi lyckades 
få pengar till Strandvägen och den nya beläggningen kom 
på plats under sommaren 2019. 

början av 2019. Enligt skattestyrelsen löstes en stor del av 
anmälningsproblemen under slutet av året 2019. 

Kommunernas och samkommunernas skuldsättning 
ökade i fjol med 2,4 miljard euro. Prognosen för landets 
medeltal är 3.360 euro per invånare och i Österbottens 
landskap så är medeltalet ännu högre eller 4.048 euro per 
invånare (enligt de preliminära prognoserna).

Ekonomin och verksamheten i Korsnäs
Den ekonomiska situationen i Korsnäs har under 2019 

varit stabil över året och de ekonomiska svängningarna 
har varit väl kända för kommunens ekonomiavdelning 
och justeringar har gjorts kontinuerligt under året när ny 
information har kommit.

Eftersom kommunen har ett tillräckligt överskott från 
tidigare år i balansen så uppgjordes budgeten för år 2019 
med ett litet underskott. Det ansågs i de beslutsfattande 
organen vara ett bättre alternativ att kvarhålla verksam-
heten på en god nivå i kommunen och avvakta utfallet 
av skatter och statsandelar. När vi nu drar ihop verksam-
hetsåret 2019 så visar det sig att utfallet på sista raden i 
form av underskott blir bättre än budgeterat om än vi inte 
lyckas nå upp till ett nollresultat eller överskott. 

Verksamhetsbidraget eller nettot från kommunens nor-
mala driftverksamhet landade på en nettokostnad om 
13,3 (12,65) miljoner, med 2018 års motsvarande siffror 
inom parentesen. Verksamhetsbidraget har ökat med 5,17 
% från 2018.  Årsbidraget efter att skatter, statsandelar 
och finansiella poster plussats till landar på 0,6 (0,5) mil-
joner euro på plus. Årsbidraget täcker inte kommunens 
avskrivningar och då blir kommunens resultat för perio-
den 2019 ett underskott om – 682.322 (- 534.380) euro. 
Efter avskrivningsdifferenser och reserveringar ligger 
periodens underskott på – 114.402 (- 213.846) euro.

Lönerna i kommunens bokslut ökade med 3,53 % jäm-
fört med förra bokslutet och totalt betalade kommunen ut 
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2020 (+ 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.

4,81 miljoner euro i löner 2019. Kommunens kostnader 
för köptjänster har ökat mer än tidigare år och för 2019 
betalade kommunen ut 7,89 miljoner euro i ersättning för 
olika köptjänster där specialsjukvården och primärhälso-
vården utgör de största mottagarna. Ökningen i utgifterna 
för köptjänster har varit större än tidigare år eller 4,26 %.

Projekt
Företagsamhetens år projektet fick ingen extern finan-

siering vilket ju också direkt påverkade de olika åtgär-
derna som hade planerats för året. Därför kommer nu 
projektet att genomföras i egen regi och budgetmedel för 
detta har reserverats i kommunens budget för år 2020. 

Investeringar
De stora egna investeringsprojekten som utfördes 

under 2019 var planeringen av Lärknäs och Strandvägens 
beläggning mellan Korsnäs och Molpe. 

Då det gäller Lärknäs projektet fick kommunen under 
2019 ett preliminärt reserveringsbeslut från ARA om 
bidrag om 2,4 miljoner till projektet och kommunen fick 
även undantagstillstånd från social- och hälsovårdsminis-
teriet för byggandet. Således fortsätter detaljplaneringen 
under våren 2020 och byggstart i slutet av sommaren 
2020 om inget oförutsett tillstöter.

Under sommaren tillstötte mer problem än väntat 
med vattenkvaliteten vid kommunens vattenverk. Det 
visade sig att halten av järn steg trots att grundvattenni-
vån inte sjönk på samma sätt som sommaren 2018. Tek-
niska nämnden beslöt initiera att man åtgärdar problemet 
genom att skaffa ett membranreningsverk på leasing till 
att börja med för att kunna garantera vattenkvaliteten.

Händelser i början av 2020
Den SOTE reform som vi spekulerat kring och som 

vi gett många utlåtande om, föll under våren 2019. Den 
nya regeringen som bildades efter valet och som också 

har hunnit falla och återuppstått, har också planer på att 
reformera social- och hälsovården. Den nuvarande reger-
ingen verkar dock att ha som målsättning att utveckla 
social- och hälsovårdstjänsterna utgående från ett mera 
behovsbaserat perspektiv.   Från Vasa sjukvårdsdistrikts 
sida har man initierat en frivillig integrering av social- 
och hälsovården i hela Österbotten, och för Korsnäs del 
har vi godkänt en ändring av grundavtalet utan att ännu ta 
ställning till en eventuell överföring av tjänsteproduktion 
till den nya samkommunen.

Nationellt påverkas alla av den pandemiklassade coro-
naepidemin som fick sin start i Kina, men som nu också 
påverkar verksamheten i Korsnäs. Ekonomin stannar upp 
och vi har att vänta oss flertalet konkurser i epidemins 
spår. Resebranschen går på sparlåga och större allmänna 
evenemang ställs in av säkerhetsskäl. Börserna i olika 
världsdelar rasar och det återstår att se hur banker och 
nationalekonomin klarar denna stresstest. 

I Korsnäs följer vi med utvecklingen och vidtar åtgär-
der i enlighet med det. 

Ett stort tack till alla som under året har medver-
kat till god verksamhet och service i Korsnäs!

Christina Båssar, kommundirektör

GLAD PÅSK
önskar Korsnäs kommun
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Skolorna stängs och undervisningen ges på distans 
och i enlighet med lärarnas direktiv. Tidsperioden 
med nuvarande information 18.3 – 13.4.2020
• För årskurserna 0 – 3 kan sedvanlig klassunder-

visning ordnas
• Huvudregeln är att man även för dessa barn 

försöker att i första hand ordna undervisningen 
hemma på annat vis

Småbarnspedagogiken fortsätter sin verksamhet.
• Men de som har möjlighet att ordna med dag-

vård hemma ska göra det!
• För de som sköter sina barn hemma uppbärs 

ingen dagvårdsavgift för den perioden.
• Enheterna hålls öppna för alla barn, men vi 

behöver ha information av föräldrarna om hur 
man ämnar sköta sina barn i dessa undantags-
förhållanden så fyll i nödvändiga blanketter som 
behövs till våra verksamhetsställen.

• Alla föräldrar kan alltså föra barn till dagiset 
och man ska undvika att föra sina barn till far- 
och morföräldrar.

Undvik att vistas på allmän plats.
• Ungdomarna som vistas på Sale parkeringen 

eller annan motsvarande plats på kvällarna bör 
upphöra med detta under perioden 17.3 – 13.4 
2020.

• Vi uppmanar alla föräldrar att ta saken till tals 
med sina ungdomar och påpekar att det är för 
våra äldres säkerhet vi gör det här och att det 
råder undantagsförhållande i vårt land.

• Butiken, apoteket och viktiga serviceställen bör 
vara trygga platser för oss alla. Vi rekommen-
derar att man inskränker antal besök till butiken 
till maximalt ett besök per dag.

Biblioteket och bokbussen stängs för 
tiden 18.3 – 13.4.2020

KORSNÄS KOMMUNS INFORMATION OM VERKSAMHETENS 
OMFATTNING UNDER PERIODEN 17.3 – 13.4.2020

Undantagstillstånd i Finland, beredskapslagen (1552/2011) är i bruk.

För Korsnäs kommuns del innebär det följande praktiska saker:

Vi uppmanar aktörer inom privata och tredje sek-
torn att stänga sina lokaler för samma tidsperiod 
18.3 – 13.4.2020.

Besök på boendeenheter för gamla och andra 
som hör till riskgrupper förbjuds.
• I Korsnäs gäller detta Lärknäs/Annahemmet 

och de bostäder som hör till servicecenter 
Bukettens område.

Distansarbeta så mycket som möjligt hemifrån!
• Kommungården stängs för perioden 17.3 – 

13.4 2020, tag kontakt per telefon till kommu-
nens växel 06 3479 111 eller per e-post info@
korsnas.fi

• De flesta anställda kommer att jobba på dis-
tans och med flexibla arbetstider för att und-
vika att sprida smittan så vi kan inte garantera 
att personal finns på plats.

Personer över 70 år skall hålla sig undan andra 
människor i de fall där det är möjligt.
• Undantaget kommunala förtroendevalda
• Inköpshjälp kan överenskommas med äldre-

omsorgsledare Marina Westerlund Tfn. 050-
5529621

De som härefter återvänder till Finland försätts 
i isolering som motsvarar karantän i två veckor 
liksom tidigare information.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först 
till hälsovårdscentralen för instruktioner, tfn 
06 347 7611. Utanför öppettiderna central-

sjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001. Vård-
anvisningar fås på det riksomfattande 

rådgivningsnumret 0295 535 535

Korsnäs 18.3.2020 /  
Ledningsgruppen/ C. Båssar

Denna information är daterad 23.3.2020.  
Läs kommunens hemsida för den senaste informationen.
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Republikens president för-
länade två utmärkelsetecken 
på självständighetsdagen på 
Korsnäs kommuns ansökan. 

Förtjänsttecken
Utmärkelsetecknen utdelades i 
samband med fullmäktigemötet 
i Kottebo 2.3.2020.  

Följande personer erhåll utmärkel-
setecken:

Klasslärare Kurt Rusk erhöll Fin-
lands Lejons Ordens Förtjänstkors

Byråsekreterare Britt-Marie Hög-
lund erhöll Finlands Vita Ros Ordens 
medalj av I klass

Utdelning av förtjänsttecken. Fr.v. kommundirektör Christina Båssar, byråsekreterare Britt-Marie Höglund, 
klasslärare Kurt Rusk, fullmäktigeordförande Marcus Nordmyr och styrelseordförande Sven-Erik Bernas.
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Arbetsgruppen för projektet 
Möjligheternas Korsnäs har 
gått genom och sammanställt de 
huvudsakliga åtgärdsområdena 
som den projektanställda ska 
jobba med under sin anställ-
ningstid. Arbetsgruppen har 
även uppgjort en befattnings-
beskrivning med en precisering 
av kunskaper som söks för detta 
projekt. 

Den projektanställde ska handha 
och driva projekthelheten Möjlighe-
ternas Korsnäs.

Projektets målsättning är att öka 
Korsnäs kommuns attraktionskraft 
som boningsort och arbetsort samt 
även kommunens attraktionskraft 

Projektet  
Möjligheternas Korsnäs

som besöksmål. Fokus för verk-
samheten är att öka trivseln för 
befolkningen i kommunen, motivera 
ungdomar att bo kvar på orten och 
stimulera till inflyttning till Korsnäs. 
Ytterligare en målsättning är att göra 
Korsnäs kommun känd som en trygg 
och trivsam kommun som ger ett 
mervärde åt sina invånare. 

Arbetsgruppen föreslår att kom-
munstyrelsen lediganslår visstidsbe-
fattningen och påbörjar rekryteringen 
av en projektanställd i enlighet med 
dessa premisser. Projektanställnings-
tiden skulle fortgå till 31.12.2022.

Kommunstyrelsen beslutade 
9.3.2020 lediganslå en visstidsbefatt-
ning fram till 31.12.2022 i enlighet 
med arbetsgruppens förslag.

Program för kon-
trollundersökning 
av hushållsvatten

Planen för kontrollundersök-
ningar ska ses över när det anses 
vara nödvändigt, dock minst 
med fem års mellanrum.

Eftersom en ny reningsprocess 
håller på att tas i bruk, har ett helt 
nytt program för kontrollundersök-
ningar utarbetats i samarbete mellan 
Västkustens miljöenhet och Korsnäs 
Vattentjänstverk för åren 2020-2025.

Kontrollprogrammet tas i bruk 
1.3.2020 och är i kraft till 28.2.2025.

Korsnäs kommun     
Tekniska avdelningen 
Strandvägen 4323 
66200 Korsnäs      
tel. 06-3479 111     19.3.2020 

 
 
 
 Vi önskar få följande annons i kommande nummer av Korsnäs Nytt: 
 
 
 

 Vattenverksdejour 
Från och med 1.3.2020 har Korsnäs kommun infört  
en dejourtelefon för vattentjänstverket. 
 

Vid akuta ärenden gällande vatten och avlopp, ring: 

Efter arbetstid (kl. 16.15 – 8.00) och helgdagar  
Vattenverkets dejourtelefon +358 (0)50 4701 903 
 

Under arbetstid (kl. 8.00 – 16.15) i första hand vattenverksskötare 
Roland Westerback tel. +358 (0)505 056 857  
eller tekniska chefen Ulf Granås tel. +358 (0)50 5910 056. 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 

 

Starörens 
detaljplan

Ändringen av Starörens 
detaljplan godkändes av kom-
munfullmäktige 2.3.2020. 

Förslaget till ändring av Starörens 
detaljplan har varit framlagt till påse-
ende under tiden 3.5-3.6.2019. 

Inga anmärkningar eller utlåtanden 
inkom under påseendetiden.

Målsättningen med ändringen av 
detaljplanen har varit att justera mar-
kanvändningen och göra området 
mer attraktivt för boende och utreda 
möjligheterna att bygga våningshus 
på området.

Ett mindre område har ytterligare 
tagits med i planen. Denna ändring 
möjliggör byggande av en strand-
bastu på 40 m2 vid tomt 1 kvarter 1. 

Korsnäs Mine Center har 
anlagt en vandringsled vid 
gruvan och har sedan 30.10.2013 
haft användnings- och nyttjan-
derätt till vandringsleden. 

Föreningen önskar förlänga avtalet 
för tiden 1.1.2020 – 31.12.2025, dvs. 
6 år. Användnings- och nyttjanderät-
ten för markområdet är vederlagsfritt.

Tekniska nämnden godkände 
11.2.2020 markanvändningsavtalet 
för vandringsleden mellan Korsnäs 
kommun och Korsnäs Mine Center.

Vandringsleden vid Korsnäs gruva
Foto: Kenth Nedergård
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Vänortsbesök
Korsnäs kommun avser bjuda 

in vänorten Borgholm för ett 
kommunbesök under våren 
2020.

Korsnäs kommun önskar få infor-
mation om hur man byggt upp besök-
snäringen i Borgholm för att inspirera 
de lokala företagarna. Från Borg-
holms sida har man framfört önske-
mål at få bekanta sig med hur man 
har byggt upp servicen för de äldre i 
Korsnäs.

Kommunstyrelsen beslutade 
17.2.2020 bjuda in Borgholm till 
vänortsbesök i Korsnäs 7-8.5.2020.

Bildningsnämnden har 
28.1.2020 konstaterat att utö-
kade utrymmen behövs i skolan 
eftersom elevantalet stiger. 
Framför allt ökar antalet för-
skoleelever vid Taklax skola.

Utrymmesbristen kan lösas genom 
att ta skolbostaden i bruk för under-
visningsutrymmen.

Skolbostaden är 80m² och är inne 
uthyrd för tillfället.

För att få undervisningsverk-
samheten att fungera borde en dörr 
installeras mellan skolbostaden och 

Skolbostad för  
undervisningsutrymmen

skolans gymnastiksal. Ett staket bör 
flyttas och förlängas mellan skolans 
biltak och bostaden. Kostnaden för 
dessa åtgärder uppskattas till cirka 
2500 euro moms 0 %.

Tekniska nämnden konstaterade 
11.2.2020 att skolbostaden kan tas i 
bruk för skolans verksamhet.

Kommunstyrelsen godkände 
17.2.2020 tekniska nämndens förslag 
och godkände att en dörr installeras 
mellan skolbostaden och gymnas-
tiksalen till en kostnad på 2500 euro 
moms 0 %.
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Lantbrukskansliet informerar 

Stödrättighetsöverföringar 
Det är dags att kontrollera arrendeavtalen och 
stödrättighetsöverföringarna . Ni kontrollerar om 
stödrätterna är ikraft i er egna Vipu, under gård. Ni 
kan från mitten av mars lämna in ev. stödrättighets-
överföringar.  Det behövs två blanketter 103A, 103B. 
Blankett 103b finns på ruokavirasto.fi (odlare/stöd 
och finansiering/stödblanketter). Blankett 103 A är 
markägarens blankett / den som äger stödrättig-
heterna Blanketten finns i ägarens viputjänst, mar-
kägaren loggar in med bankkoder. Ta kontakt med 
lantbrukskansliet om ni vill att vi skall sända blanket-
terna 

Ansökan för EU och nationella arealstöd
Årets huvudansökan för EU-och nationella arealstöd 
ska inlämnas senast 15.6

Förändringar i basskiften
Förändringar i basskiften såsom delning, samman-
slagning, rita in nytt skifte (skifte som inte tidigare 
har varit i bruk) ska göras före huvudansökan. Ni kan 
göra ändringarna i Vipun, Förändringarna i basskif-
ten öppnas först i början av maj månad.  Vi rekom-
menderar att ni använder Vipu-tjänsten. Lättast 
hittar du inloggningen till Vipu-tjänsten via ruoka-
virasto.fi odlare, stöd och finansiering, högra hörnet 
-använd e-tjänster. 

Registrera dig som djurhållare oberoende djurantal!
Kom ihåg att registrera dig som djurhållare och även 
djurhållningsplatsen där du har djuren. Registre-
ringen skall göras oberoende antal djur, allt från ett 

och uppåt. Gäller även hobby och sällskapsdjur och 
om du har djuren endast för en kort tid. 
Följande djur skall registreras. fjäderfän (höns, gäss, 
kalkoner), bin, får, getter, växthushumlor, pälsdjur 
(mink räv eller sjubb) kamel och hjortdjur, svin (även 
minigris), hästar. Registerföringen är baserad på 
jord- och skogsbruksministeriets förordning
Blanketterna finns på ruokavirasto.fi, hittas under 
djurhållning, https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/
tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/djurhall-
ning/markning-och-registrering-av-djur/
Du kan även hämta blanketterna från lantbrukskans-
liet. Blanketterna inlämnas till lantbrukskansliet. 
Blanketterna skall inlämnas innan påbörjad djurhåll-
ning.

Fjäderfä får inte hållas utomhus 1.3-31.5
Kom ihåg att ni som har höns (fjäderfä) inte får ha 
höns utomhus från 1.3 - 31.5 i syfte att förhindra 
spridningen av fågelinfluensavirus.  
För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider 
sig måste fjäderfät och andra fåglar skyddas mot 
kontakter med vilda fåglar under tiden 1.3.–31.5. 
Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska 
området där de vistas utomhus skyddas med till 
exempel ett tillräckligt tätt nät.

Besök gärna webbsidan ruokavirasto.fi
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Duktiga ungdomsföretagare

Utlåtande till 
Vasa förvalt-
ningsdomstol

Vasa förvaltningsdomstol 
har begärt Korsnäs kommuns 
utlåtande med anledning avett 
inlämnat besvär av Leif Holm-
blad. Ärendet gäller främst ett 
stort missnöje mot planerings-
anslaget till Molpe skola om 
30.000 euro år 2020.

På fullmäktigemötet 9.12.2019 
behandlades budget och investe-
ringsplan för verksamhetsåret 2020 
samt ekonomiplanåren 2020 – 2022. 
I enlighet med fullmäktiges beslut 
från 2018 återfinns ett planerings-
belopp för Molpe skola om 30.000 
euro i investeringsplanen för år 2020. 
Beloppet kan disponeras av tekniska 
nämnden för att planera Molpe skolas 
utrymmen. I detta skede har inte full-
mäktige fattat något beslut om vad 
som ska planeras i skolan, ej heller 
hur verkställigheten av planeringen 
ska ske eller när.

Kommunstyrelsen gav 9.3.2020 ett 
utlåtande i enlighet med beredningen 
och framhåller att:

• Molpe skola är en byggnad 
som ägs av Korsnäs kommun 
och som förvaltas av kommu-
nen.

• Molpe skola är en skola som 
bedriver grundläggande utbild-
ning för årskurserna 0 – 6 och 
har ett elevunderlag om 43 + 
4 elever VT 2020 och 40 + 8 
elever HT 2020 (enligt budge-
ten för år 2020)

• Eftersom Korsnäs kommun är 
ägare till fastigheten i fråga och 
även bedriver verksamheten 
i byggnaden så hör det till 
Korsnäs kommunfullmäktiges 
kompetens att fatta beslut om 
verksamhetens omfattning och 
planera för att verksamheten 
ska ha ändamålsenliga förut-
sättningar.

Korsnäs kommunfullmäktiges 
beslut har tillkommit i laga ordning 
och kommunstyrelsen föreslår att 
besväret ska förkastas i sin helhet.

Biblioteks-, kultur- och 
fritidssektionen beslöt på 
sitt sammanträde 12.3.2020 
att lediganslå sina bidrag till 
kultur-, idrotts- och ungdom-
sverksamhet att sökas och fast-
slog ett datum för inlämning.

Efter det förändrades sam-
hällsläget drastiskt. Föreningarna 

kommer inte att kunna hålla 
sina årsmöten i vanlig ord-
ning eftersom föreningslivet 
bör ha uppehåll just nu. Sektio-
nen kommer därför inte att ha till-
gång till behövliga handlingar 
som grund för beslut. Nytt samman-
träde kommer att hållas så fort som 
läget normaliserats.

Uppskjuten behandling 
av föreningsbidrag

Företaget The Last Straw UF, 
som grundats av Faruk Hodžić 
och Lise Strandberg i Högsta-
diet i Petalax, gjorde väl ifrån 
sig vid semifinalen i Ung Före-
tagsamhet för Vasaregionen den 
13 februari 2020.

Företaget erhöll pris för bästa pro-
dukt/tjänst och Stipendiepris för bästa 
försäljningstal bland grundskolorna.

The Last Straw UF:s företagsidé är 

att sälja sugrör producerade av 100 
% inhemsk vass. Vass är ett miljö-
vänligt och snällt alternativ till plast-
sugrör som skadar planeten eller djur. 
Sugrören klarar diskmaskin och kan 
användas flera gånger!

Ungdomsföretaget gick vidare till 
finalsplatsen, men i skrivande stund 
är det svårt att säga hur det går med 
finalarrangemanget såhär i Coronoti-
der. 
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Inlämnade  
skrivelser 

Kommunen har i decem-
ber 2019 emottagit skrivelser 
av Bengt Back respektive Leif 
Holmblad angående felaktigt 
förfarande i förtroendeupp-
drag. Leif Holmblad har kom-
pletterat med ytterligare en 
skrivelse i januari 2020. 

Kommunstyrelsen har tagit del av 
den förtroendevalda Kim Sebbas’ 
bemötande av skrivelserna.

Enligt kommunallagen finns det 
inga åtalsgrunder för tjänstebrott, 
som har att göra med förfarandet i 
förtroendeuppdrag. Diskussionerna 
på sociala medier hör närmast till det 
allmänna utrymmet för hur en förtro-
endevald ska uppträda enligt KomL 
69§.

Kommunstyrelsen konstaterade 
9.3.2020 att kommunen inte har 
någon möjlighet att utreda och över-
vaka enskilda personers diskussioner 
med och om varandra. Kommunsty-
relsen framhåller att man i olika dis-
kussioner bör iaktta KomL 69§ och 
använda sig av ett sakligt uttryckssätt.
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Idrott och kulturbärande arrange-
mang är ypperlig grund att samman-
föra människor från olika kulturer, 
att stärka mångfalden i förenings-
verksamheten, att stöda folkets hälsa 
och förverkliga integrationen. En 
tydlig viljeyttring råder om beho-
vet - och gemensam allaktivitetshall 
i Korsnäsbygden emotses. Bygdens 
livskraft utvecklas med tillkomsten av 
en sådan och en välgörande social 
samlingsplats för alla åldrar skapas.

Företagarnas förhandsåsikt om 
behovet är positivt, likaså är testa-
tors vilja med angivet penningbelopp 
för uppförande av gemensam sport-
hall i Korsnäs en verklighet.

Behovsprövningen om gemensam 
allaktivitetshall är utförd och där 
finns även stödet.

I nya fastställda Centrumdetaljpla-
nen finns platsen för hallen angiven 
intill Korsnäs Arena.

Undertecknad fullmäktigeleda-
mot begär i rådande situation att 
Korsnäs kommun initierar och väljer 
en arbetsgrupp i nytt slutligt bered-

ningsarbete för allaktivitetshallens 
möjliga tillkomst i Korsnäs. Den 
valda arbetsgruppen uppdaterar hel-
hetsbedömning, kostnadsberäkning 
och finansieringsplan. Till uppgiften 
hör även att ge förslag i inkomst- och 
kostnadsberäkning för löpande verk-
samhet, förvaltningsmodell, finansie-
ringsmodell, fastighetsleasing och 
medverkande aktörer, likaså projekt-
ägare och byggherre m.m.  Gruppens 
rapport finns sedan att tillgå för möj-
liga aktörer som stöd för ställnings-
tagande och beslut.

En stark tredje sektor med infra-
struktur i tiden tillfredsställer oss 
alla och ger Korsnäsbygden behövlig 
dragningskraft.

Kommunen bär tveklöst ansvaret 
för slutlig utredning av allaktivi-
tetshallen. Med stöd av kommunens 
temaår 2021 bör arbetsgruppens 
beredning ge förslaget till möjligt 
förverkligande. Tidigare arbetsgrup-
pens goda men ofärdiga förarbete 
kan föreligga som bra arbetsgrund.

Motion om arbetsgrupp  
för en allaktivitetshall

Ledamot Mirza Hodžić lämnade 2.3.2020 in en motion om tillsät-
tande av en arbetsgrupp för beredningsarbete för en allaktivitets-
hall i Korsnäs.

Fullmäktigeledamot Roger 
Bergström lämnade vid full-
mäktigemötet 9.12.2019 in en 
motion om en utvecklingsplan 
för skolnätet i framtida Korsnäs. 

Motionen är snarlik den motion som 
fullmäktige behandlade 27.8.2018.

Korsnäs kommun har idag tre 
grundskolor där alla har ett elevan-
tal som överstiger 20 elever. Korsnäs 
kyrkoby skola beräknas ha 59 elever 
och 14 förskoleelever till hösten. 
Molpe skola beräknas ha 40 elever 

och 8 förskoleelever. Taklax skola 
beräknas ha 34 elever samt 12 för-
skoleelever till hösten. Statistiken är 
hämtad från bildningsväsendet. 

I dagens läge är utvecklingen tryg-
gad för alla tre skolorna och om 
elevunderlaget skulle visa sig vara 
sviktande i framtiden, bör beslut om 
ändring av skolnätet för att svara mot 
ändrade behov initieras av kommu-
nens bildningsnämnd.

Kommunstyrelsen konstaterade 
17.2.2020 att Korsnäs kommun har 

ett välfungerande skolnät med dagens 
struktur. Det anses vara en konkur-
rensfördel i kommunens marknads-
föring och strategi att upprätthålla 
alla tre skolorna så länge som möj-
ligt. Kommunstyrelsen föreslår för 
fullmäktige att motionen lämnas utan 
åtgärder.

Kommunfullmäktige omfattade 
2.3.2020 kommunstyrelsens svar på 
motionen och konstaterade att motio-
nen är färdig behandlad i och med 
detta.

Motion om utvecklingsplan för skolnätet i 
framtida Korsnäs lämnas utan åtgärder
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Biskopsvisitation i epidemitider 

Biskop Bo-Göran Åstrand invigde och bad en bön Biskop Bo-Göran Åstrand invigde och bad en bön 
för det nya dopträdet i Korsnäs kyrka. Dopträdet för det nya dopträdet i Korsnäs kyrka. Dopträdet 
är designat av Frank Hydén.är designat av Frank Hydén.

Kommundirektör Christina Båssar framförde Kommundirektör Christina Båssar framförde 
kommunens hälsning till Korsnäs församling.kommunens hälsning till Korsnäs församling.

De nya pysselpåsarna för barnen hänger innanför De nya pysselpåsarna för barnen hänger innanför 
dörrarna i kyrkan. dörrarna i kyrkan. 

Den planerade biskopsvisitationen i Korsnäs i 
dagarna tre krympte till en högmässa med påföl-
jande visitationsstämma i en decimerad kyrka. 
Allt det övriga programmet fick inställas, men 
biskopen hälsade att han gärna kommer på nytt 
besök när allt normaliserat sig igen.

Söndagens högmässa inleddes med att biskopen fick 
inviga det nya dopträdet, som designats av Frank Hydén. 
I dopträdet skall alla nydöpta få hänga en hälsning under 
kyrkoåret. Församlingens ungdomsledare Jan-Ola Gran-
holm berättade också om de nya pysselpåsarna som 
numera finns tillgängliga för de yngsta kyrkobesökarna. 
Pysselpåsarna har fixats av Nordkorea-gruppen.

I sin predikan lyfte biskop Bo-Göran Åstrand fram den 
oro som coronaviruset sprider i världen just nu. 

- För de kristna finns det ett uttryck som passar i dagens 
situation - att be och arbeta eller ”Ora et labora”, som det 
heter på latin. Vi tar oss an det onda i bön och använder 
den kunskap vi har för arbeta mot virusepidemin. I sam-
verkan når vi resultat. 

Korsnäs kyrkoherde Janne Heikkilä kunde konstate-
rade att coronaviruset även inverkar på församlingens 
verksamhet. Det enda som ordnas inkommande vecka är 
gudstjänst.  

Visitationsstämma
Under visitationsstämman kunde de medverkande 

konstatera att församlingen är välskött. Den föregående 
granskningen gjordes i februari 2005, så det har hänt en 
hel del sedan dess.

Lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson konstaterade 
också att församlingen är en liten men naggande god för-
samling.

- Församlingen har en stabil ekonomi, inga skulder samt 
moderna och funktionella fastigheter. Antalet försam-
lingsmedlemmar är 1672 stycken. 

Stiftssekreterare Virva Nygård påpekade att försam-
lingen har en kunnig och välutbildad personal som är 
engagerad.

Prästassessor Berndt Berg, som jobbat med församling-
ens omvärldsanalys, lyfte fram möjligheter och hot.

- Ni har många frivilliga och engagerade medlemmar 
och vågar satsa på olika projekt. Den största utmaningen 
är det sjunkande antalet medlemmar, som kommer att 
inverka både på ekonomin och verksamheten.

Kommundirektör Christina Båssar tyckte om betyget 
”församlingen med det lilla extra”. 

- I en liten landsbygdskommun finns samma utma-
ningar som i en liten församling. Sjunkande invånarantal 
med minskad service och sämre ekonomi är en utmaning 
för oss alla. Då är det bra att ha stabil ekonomi och enga-
gerad personal.

Biskop Bo-Göran Åstrand avslutade visitationsstäm-
man med en from hälsning till församlingens medlemmar.

- Tack för att ni tror på denna församling. Utan aktiva 
medlemmar skulle ni inte ha den välfungerande försam-
ling ni har. 

Text och foto: Kenth Nedergård
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Kyrkklockorna ringde i Korsnäs fredagen 
13.3.2020 kl 10.55-11.00 med anledning av att det 
då var 80 år sedan vinterkriget avslutades. 

Dagen hedrades i församlingen också med flaggning. 
Kl. 18.00 tände veteranföreningens repre-

sentanter 105 ljus vid krigargravarna i Korsnäs 
med hänvisning att vinterkriget pågick i 105 dagar.

Janne Heikkilä

Kyrkklockorna ringde till minne av vinterkriget
Foto: Bengt Holtlund

P.g.a instruktionerna från Borgå stift ställs 
alla församlingens sammankomster (förutom 
jordfästningar, dop och vigslar) in tillsvidare. 
Gudstjänsterna hålls utan besökare och 
sänds ut via vår egen hemsida. https://www.
korsnasforsamling.fi/

Kyrkan är öppen varje söndag kl. 12-15 för stillhet 
och enskild bön. Under denna tid är en präst eller 

någon annan anställd i församlingen närvarande 
för samtal och själavård.

Ta gärna kontakt via telefon 044-4101800 eller 
epost korsnas.pastorskansli@evl.fi om det är 
något du funderar över.

Vi hälsar församlingen med ord från Psaltaren: 
”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig” 
Ps.23:1

Korsnäs församling informerar

Korsnäs Fotbollsförening inspirerar och bidrar 
till aktiv utveckling av Korsnäsbygden och främ-
jar folkhälsan.  I föreningen spelas breddfotboll 
där alla kan vara med, spelet präglas av kamrat-
skap och rent spel.  

KoFF håller, i samarbetet med IF Fyren, en populär 
fotbolls/idrottsskola för barn i alla åldrar.  Korsnäs Fot-
bollsförening och IF Fyren har år 2020 beviljats special-
understöd av Regionförvaltningsverket, för föreningarnas 
ledda barn- och ungdomsverksamhet.  Uppslutningen i 
verksamheten är glädjande stor.

KoFF:s serie-herrlag har fått en ny erfaren tränare, 
Tomislav Krstevski och han gillar utmaningar!

Föreningen ger traditionellt ut en egen vårtidning till 
varje hem i Korsnäs-Malaxnejden och detta före första 
maj!  Nu pågår anskaffning av annonser i bygden, inter-
vjuer utförs och artikelskrivare anlitas för att få en bra 
KoFF-tidning.  

Årets fotboll får i sommar flera publikstarka hemma-
derbyn och som det nu ser ut blir det IF Kraft som först 
kommer till Korsnäs.

KoFF hälsar alla i publiken välkommen och hoppas på 
framgång i årets spel på Korsnäs Arena! 

Vi önskar att coronapandemin inte dämpar KoFF-verk-
samhetens goda möjligheter!

Korsnäs Fotbollsförening r.f. marknadsföringsgruppen

KoFF inför en livlig sommarsäsong
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Österbottens Can-
cerförenings storin-
samling StopCancer 
2020 öppnades offi-
ciellt på vändagen 
14.2. och fortsät-
ter under hela året. 
För tillfället pågår 
insamlingen i Malax, 
Korsnäs, Kristines-
tad och Suupohja, 
och under årets gång 
kommer kampanjen 
att flyttas från ort 
till ort. Föreningen 
samlar in medel för 
att finansiera Öster-
bottens Cancerför-
enings verksamhet 
och service för can-
cerdrabbade och 
deras närmaste, så 
att österbottning-
arna kan leva ett 
gott liv utan cancer 
eller trots cancer.

Insamlingens huvud-
teman är krishjälp, 
palliativ vård, stöd för 
cancerpatienter och 
anhöriga, samt lokal 
cancervård. I Malax-
Korsnäs kommer 
största delen av de 
insamlade medlen att 
användas för fortsatt 
palliativ vård (sjuk-

StopCancer 2020 har landat i Korsnäs
för insamlingen kan 
man kontakta verk-
samhetsledare Markku 
Suoranta, tel. 0500 
560 151 eller markku.
suoranta@botniacan-
cer.fi.

Österbottens Can-
cerförening har 12 
yrkesverksamma och 
hundratals frivilliga 
som genom arbetet 
årligen möter tusentals 
cancerpatienter och 
deras anhöriga. Fören-
ingen stöder österbott-
niska cancerpatienter 
med över 100 000 euro 
per år genom vårddags-
ersättningar och spe-
cialbidrag. Man stöder 
också lokal cancervård 
och -forskning, och 
arrangerar rehabilite-
ring och palliativ vård.

Om Du önskar mera 
information om insam-
lingen och den pallia-
tiva vården så kan du 
kontakta Österbottens 
Cancerförening verk-
samhetsledare Markku 
Suoranta, tel. 0500 
560 151 eller Malax-
Korsnäs Cancerklubb 
ordförande Kerstin 
Knip 050 536 0832.Yngve Björk, Kerstin Knip och Verna Berts från 

Malax-Korsnäs Cancerklubb.

skötare Yvonne Wikström) för människor vid livets slut-
skede. Vårdformen inleddes redan 2011 då Österbottens 
Cancerförening anställde en sjukskötare som ansvarade 
för vården. Vården sker i samarbete med samkommunen 
K5, och målsättningen är att cancerpatienter skall kunna 
få möjlighet till vård hemma så långt det är möjligt.

Malax-Korsnäs Cancerklubb delar ut insamlingsbank-
giron till alla hushåll. Man kan delta i insamlingen genom 
att göra en inbetalning till bankgirots kontonummer, 
genom att göra en donation till Österbottens Cancerfören-
ings elektroniska StopCancer 2020-insamlingsbössa (se 
stopcancer.fi/donera), eller genom att använda MobilePay 
donationsnummer 56114.

Ifall man själv vill ordna ett välgörenhetsevenemang 
(utmaning, jippo, idrottsevenemang mm.) till förmån 
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Aktiviteter i Korsnäs  
prästgårdsmuseum

Sommarcafé och öppethållning
Muséet och sommarcaféet är öppet 9.6-9.8.2020 kl 
13-17 tisdag-söndag (måndagar stängt). 

Evenemang
9.6.2020 Sommaröppning med spelmansmusik 
och diktläsning
Spelmansmusik och dikter som lockar både ung och 
gammal till museet. 

8.8. 2020 Sommarmarknad på museiområdet
Sång och musikprogram för barn och vuxna.

9.8.2020 Temagudstjänst utomhus på museiområ-
det
Sång och musikprogram. Predikan av prosten Guy 
Kronqvist.

Utställning ”Kulturbärare i Korsnäs”
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs anordnar 
tre utställningar sommaren 2020 med tre konstnärers 
alster. Årets kulturbärare i Korsnäs 2019 blev kerami-
kern Kerstin Westmalm som verkat i 30 år som lokal 
keramikföretagare. Hennes mest omtyckta produkter 
är tomtar i keramik. Hon skapar varje år en ny tom-
temodell. Hon har ett stort sortiment av andra kera-
mikprodukter som vaser, skålar, ljusstakar med egen 
design. Hon har tillsammans med Strömsö-profilen 
Lee Esselström och Åbobon Monika Antikainen gett 
ut tvåspråkiga bilderboken ”Solkatter”. Kerstin målar 
också tavlor, främst katt- och djurmotiv.

Den andra konstnären är 27-åriga naturfotografen 
Jannike Nynäs från Korsnäs. Hon har haft flera fotout-
ställningar redan. Hennes naturfoton är enastående 
vackra och motiven speciella och ibland överraskande 
exotiska. Hon har studerat miljöplanering i Ekenäs i 
fyra år. Hennes favoritmotiv är  arkitektur, städer och 
människor utöver naturmotiven.

Den tredje konstnären är församlingsmästare Frank 
Hydén, som tecknar djur, natur och människor. Han 
har haft flera utställningar med sina teckningar bl.a. i 
Korsnäs bibliotek. 

Takrenoveringar
Prästgårdsmuseets plåttak är från år 1926. Föreningen 
planerar att under år 2020 och framåt sätta Präst-
gårdsmuseets och uthusbyggnadernas tak i skick och 
arbetar för att få ihop tillräckliga  ekonomiska bidrag. 
Föreningen har ansökt om bidrag från Svenska kul-
turfonden, Museiverket och Korsnäs samfälligheter. 
Korsnäs församling har ansökt om bidrag från Kyrkans 
centralfond för ändamålet. Ett nytt vasstak ska läggas 
på den gamla ladan på området. Arbetet görs i samråd 
med Stundars. 

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

Välkommen som medlem
Du är välkommen med som medlem för att stöda fören-
ingens 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 tid-
ningen HEMBYGDEN som ges ut av Finlands svenska 
hembygdsförbund. Du blir medlem genom att  betala 
medlemsavgiften direkt till föreningens konto i Korsnäs 
Andelsbank FI65 5552 2550 0073 37. Medlemsavgiften 
för år 2020 är 10 euro. 

Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f.

Är du arbetslös eller dagledig?
Gruppen för arbetslösa och daglediga 
tar paus. Nästa träff blir tisdagen den 5.5
kl. 13:00 med  temat odling. 

Vill du veta mera? Kontakta Maria Stenbacka
050-3297564 / maria.stenbacka@korsnas.fi
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Årligen besöker över 500 
kunder Vasaregionens Nyföreta-
gscentrum Startia för att starta 
eget. Vid Vasaregionens Utve-
ckling Ab VASEKs ägarskiftesråd-
givning däremot hjälptes förra 
året cirka 107 olika företag med 
företagsköp, det vill säga med 
försäljning av företag.

För tillfället har VASEKs ägarskifte-
sexperter på sina listor 61 företag, som 
söker nya ägare. En del av dem är i så 
kallad tyst försäljning, så inga försäl-
jningsannonser finns på dem varken 
på nätet eller i dagstidningarna. Före-
tagen som nu är på listan represente-
rar flera olika branscher: restauranger, 
affärer samt företag inom produktion 
och servicebranschen.

Om du funderar på att starta eget 
och bli företagare, fundera om ett 
redan verksamt företag skulle vara ett 
bra alternativ för dig.

– När man köper ett verksamt före-
tag, slipper man ofta flera utmaningar i 
startskedet, då företaget redan har fär-
diga produkter, koncepter och proces-
ser. Även lokaliteter, maskiner och till 
och med en kundkrets finns redan. 
Det är lätt för den nya ägaren att börja 
utveckla företagsverksamheten i en 
önskad riktning, uppmuntrar ägarskif-
tesexpert Kjell Nydahl.

VASEK och Nyföretagscentrum Star-
tia, som fungerar som en del av VASEK, 
tar hand om företag under deras hela 
livscykel.

– Med hjälp av ett gemensamt 
kundhanteringssystem vet vi på nyfö-
retagsrådgivningen hurdana företag 
som finns till salu i regionen, berättar 
Startias direktör Tommi Virkama.

– Även vi som är ägarskiftesexperter 
ger startrådgivning, så det kan hända, 
att jag först diskuterar med en företa-
gare om försäljning av företaget och 
sedan håller följande kund på att starta 

61 företag till salu 
– skulle din företagarkarriär kunna  
starta med ett färdigt företag?

Jari Blom (till vänster) blev företagare år 2016 genom att köpa ett verksamt företag. Startias direktör 
Tommi Virkama på besök i Smakbutiken.

eget inom precis samma bransch. Ibland 
kan pusselbitarna hitta sina rätta plat-
ser ganska snabbt, ler Nydahl.

Boka tid till startrådgivning och säg 
till om du ser företagsköp som ett 
alternativ. Vi kan kolla upp vilka för dig 
intressanta företag som finns till salu. 
Efter detta fortsätter processen såväl 
via startrådgivningen som via ägars-
kiftesrådgivningen, där vi reder ut allt 
som behövs när man köper ett företag.

Planerar du att starta eget eller 
utveckla ditt företag? Försäljning av 
företaget i tankarna?

Företagstjänster inom Korsnäs 
kommuns område  

direktör för företagstjänster  
Kjell Nydahl 

050 368 2686 
kjell.nydahl@vasek.fi  
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Corona-aktuellt för företagare
Företagarna i Finland har öppnat en webb-
plats med coronainformation på finska. 
Materialet översätts kontinuerligt till svenska. 
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronas-
ta-yrittajalle.  
Du kan även gratis ringa våra experter på 
numret 09 229 222 under vardagarna mellan 8 - 
18 om du har frågor som du inte hittar svar på 
från våra sidor.
Kom ihåg:
• Säg inte upp föpl försäkringen eller dra 

ned den till minimum efter som social-
skyddet och förmåner hänger helt ihop 
med nivån på föpl försäkringen 

• Risken finns att kassaflödet stryps rejält i 
företagen och då är det viktigt att genast 
ta kontakt med bank o finansiärer och 
leverantörer så man kommer överens om 
förseningar i betalningarna så fort som 
möjligt.  

• Att få direkta stöd pga Corona från FPA 
gäller enbart om man sätts i karantän av 
sjukvårdens smittoskyddsläkare. Gäller 
inte andra typer av ”frivilliga karantäner” 

• Betalningar som går till indrivning följer 
givetvis normala regler 

• Avtal och förbindelser skiljer sig förstås 
om det är avtal mellan företag B2B, eller 
mellan företag o konsument B2C (konsu-
mentlagen). Här gäller vad som skrivits i 
avtalen om force majeure. Gäller inte auto-
matiskt att avtal inte gäller alls pga Corona. 
Ingångna avtal gäller.

Företagarorganisationerna hjälper gärna till 
om ni har frågor och även så Vaseks rådgivare.

Korsnäs Företagare r.f. / styrelsen
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Ny styrelse
Korsnäs Företagare r.f. har en ny styrelse med 
följande medlemmar. 
Ny ordförande: Göran Östberg, tel 0500366097.
Viceordförande: Johan Östling
2:a viceordförande: Katarina Vesterlund
Sekreterare: Agneta Vesterback
Kassör: Kenneth Vestberg
Medlemmar: Mirza Hodzic, Johan Svartgrund, 
Thomas Ramstedt (ny)
Korsnäs kommuns representant är Johan 
Holm-Rosbäck

Har du synpunkter eller tips till företagarfören-
ingen så ta gärna kontakt med någon av oss i 
styrelsen. Vi gör vårt bästa för att hjälpa företa-
gen i kommunen.
Korsnäs Företagare r.f. är lokalförening i regi-
onföreningen Kust-Österbottens Företagare r.f. 
(KÖF). Vi är en del av Företagarna i Finland (FiF) 
eller på finska Suomen Yrittäjät som bevakar 
och driver företagarnas intressen i Finland.
Se mera på www.yrittajat.fi/sv 
Österbottens Företagarförening har avslutat sin 
operativa verksamhet och en stor del av deras 
medlemmar har flyttat över till lokalförening-
arna i regionen.

............................................................................................................................

Framflyttat vårmöte
Korsnäs Företagare r.f.s Vårmöte 2.4. på Strand-
Mölle är framflyttat tills restriktionerna p.g.a. 
Corona-viruset har lugnat ner sig.
Vi återkommer med nytt datum. 

............................................................................................................................

Stöd lokala företagare
Begränsningar i all verksamhet i Finland är 
påtaglig och "undantagstillstånd" råder. Före-
tagarna är i ett svårt läge då kunderna minskar 
och inkomsterna uteblir. 
Vi kommer troligen att ha ett mycket värre läge 
än "laman" på 1990-talet då penningrörelsen 
stannade av i stor utsträckning.
Därför uppmanar vi ALLA som bara har en möj-
lighet, stöder våra företagare i regionen och 
utnyttjar deras tjänster på olika sätt.
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IF FYREN INFORMERAR

Vinterns skidresultat
IF Fyrens skidåkare har verkligen visat vad de går för i 
vinterns stortävlingar. Trots att vi inte haft något skid-
spår igång på Waterloo så har våra skidåkare tränat i 
Malax (Pixne), Närpes (Vargberget), Vörå skidcentrum 
samt åkt runt på tävlingar där det funnits snö.  
Nedan följer en lista på resultat från DM, FSSM, KLL 
(Skolmästerskap) och Landskapsstafett. 
 
DM i Lappfors 25-26.1.2020, fri stil 
P-10 år  Elwin Fröding        2. 
P-12 år Marius Ramstedt  9. 
P-13 år Filip Fröding           1. 
P-13 år Casper Holm          3. 
H-60 år Tommy Klemets    3. 
H-60 år Kent Nykamb        4. 
Stafett P-14 år Filip Fröding, Casper Holm, Marius 
Ramstedt    2. 

 

KLL skolmästerskap Kalajoki 22-23.2.2020 
P-13 år Filip Fröding 5. och 1. 
P-13 år Casper Holm 18. och 20. 
 
FSSM Lappfors 6-8.3.2020 
Vid dessa mästerskap tog IF Fyren 2 guld, 1 silver och 2 
bronsmedaljer. 
I sprinttävlingen tog Filip Fröding silver i klassen P-13 
år, Casper Holm tog en fin 10 plats i samma klass. 
Övriga resultat på normaldistanser. 
P-10 Elwin Fröding    1. 
P-10 Sindre Ramstedt   15. 
P-12 Marius Ramstedt   10. 
P-13 Filip Fröding         1. 
P-13 Casper Holm       4. 
H-35 Thomas Ramstedt   2. 
H-60 Tommy Klemets  3. 
H-60  Kent Nykamb    4. 
 
Landskapsstafetten Kauhajoki 3.3.2020 
Juniorlaget bestående av Edvin Kronstrand, Signe Frö-
ding, Elwin Fröding, Emma Vägar Marius Ramstedt och 
Celine Ramstedt blev 16:e bland juniorerna.

 

Friidrottsresultat
Tampere junior games hölls 6-8.3.2020. Sammanlagt 
1800 juniorer 10 till 17 år deltog. 
Från Fyren deltog två juniorer med följande resultat:
Joel Blomqvist  
diskus 3:e 39,28 m, kula 7:e 10,79 m, 60m 8,45 s  
Amanda Vesterback 
diskus 5:e 23,13 m, kula 11:e 7,74 m, längd 42:a. 3,57 m

Casper Holm, Filip Fröding, Sindre Ramstedt, 
Marius Ramstedt  och Elwin Fröding vid FSSM i 
Lappfors.

Silvermedaljörerna i 
stafettlaget: Casper 
Holm, Marius Ramstedt 
och Filip Fröding.
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KORSNÄSKORSNÄS
På gång iPå gång i INFO FRÅN  INFO FRÅN  

KORSNÄS 4 H KORSNÄS 4 H 
4H-verksamheten avstannar tillsvidare4H-verksamheten avstannar tillsvidare
Korsnäs 4H följer Finlands svenska 4H:s 

och Korsnäs kommuns direktiv och lägger 
verksamheten på is tillsvidare. Följ vår 
annonsering för info när verksamheten 
återupptas på vår hemsida eller sociala 
medier. 

Vi hoppas och planerar för att vi ska 
kunna hålla Matskolan i juni. Matskolan 
hålls 9-12.6 på Korsnäsgården och det 
finns ännu platser kvar. Anmälan görs 
på Matskolans egen hemsida, www.mat-
skolan.fi, där Du även hittar mer info om 
veckans upplägg. 

Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi
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Hela folket läser 16.3-5.4 
3 e-böcker fritt att läsa!

I mars är det igen dags att läsa e-böcker till-
sammans med vänner, i klassen eller i en bok-
cirkel. Biblioteken och förlagen erbjuder en 
(finskspråkig) barn- och ungdomsbok böcker 
för vuxna (en svensk- och en finskspråkig bok). 
Under hela tiden kampanjen Hela folket-lä-
ser pågår kan du fritt njuta av nedanstående 
böcker:
Kuisma, Hanna-Riikka: Kerrostalo (Like)
Erlandsson, Karina. Missdåd (Schildts & Söder-
ströms)
Hepo-oja, Briitta: Suomea lohikäärmeille (Otava)
Kampanjböckerna hittar du den 16 mars i de 
allmänna bibliotekens gemensamma e-biblio-
tek på adressen http://ekirjasto.kirjastot.fi/sv. I 
e-biblioteket hittar du också annat att läsa, se 
på eller lyssna på.

Biblioteket stängt pga 
Coronaviruset

Biblioteket och bokbussen 
är stängda för tiden 18.3 – 
13.4.2020. 

Fredrikabibliotekens e- och ljudböcker
Kom ihåg Fredrikabibliotekens e-boks och 
ljudboksbibliotek som är gratis att använda. 
Ring biblioteket om du inte har PIN-kod eller 
om du har frågor. Det finns böcker för alla 
åldrar och på många språk.
I Pressreader finns tidningar och tidskrifter från 
hela världen. Ladda ner dagens tidning i bibli-
oteket och du kommer att automatiskt få alla 
följande utgåvor inom 72 timmar.
Titta på videon från Korsnäs bibliotek på bibli-
otekskanalen, www.biblioteken.fi. 
Här finns också författarintervjuer, boktips och 
bibliotekspresentationer på svenska. Biblio-
tekarie Anna-Maria Malm sköter den svenska 
servicen. 

Bibliotekets service till 70+!
Ring biblioteket tel 063479140 eller bokbussens tel nr 
050 osv, dagtid, om du vill låna böcker under din tid i 
”karantän”. Vi kan köra ut 1-2 böcker till din postlåda. 
Ring och diskutera med oss! 
Kom också ihåg att det finns e-böcker och ljudböcker 
att låna på www.fredrikabiblioteken.fi. nu kan du låna 
3 böcker per vecka och lånekort. Du behöver pin-kod, 
som du får genom att ringa biblioteket! 
Vi tipsar också om e-böcker som är gratis på nätet!
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BBAALLTTIIKKUUMMVVÄÄNNNNEERRNNAASS  
KKLLÄÄDDIINNSSAAMMLLIINNGG  --  LLOOPPPPIISS    

 

VVåårreennss  iinnssaammlliinngg  ffoorrttssäätttteerr      
vvaarrjjee  ttiissddaagg  kkll..  1133..0000––1188..0000  ffrraamm  ttiillll  55  mmaajj  22002200..  

vviidd  GGrruuvvaann  --  GGrruuvvvvääggeenn  2288  --  ii  KKoorrssnnääss..  
  

HHeellaa,,  rreennaa  oocchh  ffllääcckkffrriiaa  kkllääddeerr,,  sskkoorr,,  ssäännggkkllääddeerr,,    
ggaarrddiinneerr,,  mmaattttoorr,,  hhuussggeerråådd  mmmm..  ttaass  eemmoott..    

  

OOBBSS!!!!!!  IInnttee  mmööbblleerr,,  bbööcckkeerr,,  ffiillmmeerr  oocchh  kkaasssseetttteerr..  
  

IInnssaammlliinnggeenn  aavv  ggllaassööggoonn  oocchh  ssoollggllaassööggoonn  ffoorrttssäätttteerr..  
  

LLOOPPPPIISS::  KKOONNTTAANNTT  BBEETTAALLNNIINNGG  
  
  

  MMeerraa  iinnffoorrmmaattiioonn  ggeerr  AAnnnnaa--MMii  BBjjöörrkkqqvviisstt    
tteell..  005500  33663388005566..  

  
  

    
                                        

Årets sommarresa 11-13.6.2020 till 
Piteå, Arvidsjaur och Jokkmokk
Korsnäsnejdens pensionärer ordnar i samarbete med 
Oravais Trafik en sommarresa till Umeå, Piteå, Arvid-
sjaur och Jokkmokk.

Torsdag 11.6.2020 Övermark-Närpes-Korsnäs-Vasa-
Umeå-Piteå.
Övernattning på Piteå havsbad hotell. Gemensam 
middag på kvällen.

Fredag 12.6.2020 Piteå-Jokkmokk-Arvidsjaur. Övernatt-
ning i Arvidsjaur, Hotell Laponia. Gemensam middag 
på hotellet.

Lördag 13.6.2020 Arvidsjaur-Umeå-Wasaline. Skär-
gårdsbuffé på Wasaline.

Pris: 415 euro/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 
125 euro.

I priset ingår: Busschaufförens tjänster, däcksbiljetter 
Wasaline t/r, frukost på Wasaline, Lunch på Lövånger 
gården, inträde till Forum museum Rönnskär, 2 nätter 
på hotell inkl. 2 frukostar och 2 middagar, rabarber 
visning/testning, lunch på Storforsens hotell, Lapponie 
entre i Jokkmokk, Gallejaur guidning, Lunch vid Väs-
terbottens ost, Avslutningsmiddag skärgårdsbuffén 
ombord på Wasaline

På resan besöker vi bland annat Lövångers kyrkstad, 
Forum Museum Rönnskär, Nordanå kulturområde, 
AlterHedens Gårdsbutik och Rabarberi i Piteå, Stor-
forsen som är Europas största oreglerade fors, Ajtte 
fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, Gallejaur hem-
bygdsområde, Skråmträsk Kvarn, med café och skobu-
tik med handgjorda skor och Burträsk besökscenter 
med tillverkning av den goda Västerbottensosten samt 
gitarrmuseet i Umeå och shopping för den som vill. 

Närmare upplysningar och anmälan till Gullvi Norras 
senast 7.5.2020 per telefon 050-4966120, e-post: gullvi.
norras@gmail.com

Biblioteket har fått en palm med historia i gåva 
av Carola Sand, Harrström/Esbo.

Palmen är runt 30 år gammal och Carola berättar att hon 
fått den som avskedspresent då hon slutade inom hem-
tjänsten i kommunen. Givaren var den legendariska Aina 
Holm. 

Carola och hennes familj har tagit väl hand om palmen, 
som har vuxit och frodats så bra att den börjat bilda en 
riktig trädstam och är över tre 
meter hög. När gårdsfolket nu 
flyttat från hemgården, kom 
Carola att tänka på att palmen 
skulle rymmas bra i biblioteket 
som har högt till tak- i ett van-
ligt vardagsrum har den redan 
nått takhöjd.

Biblioteket tackar för den fina 
gåvan och överlåter skötseln till 
vår Margaretha som har omvitt-
nat gröna fingrar!

Nyhet i bibliotekets gröna hörn
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Vi söker en projektchef för en tidsbunden befattning till 
vårt arbetsteam.
Tillträde fr.o.m 1.5.2020 eller enligt överenskommelse, 
vårt projekt beräknas pågå till 31.12.2022.

PROJEKTCHEF (100 %)

Till arbetsuppgifterna hör att handha och driva pro-
jekthelheten Möjligheternas Korsnäs i nära samarbete 
med projektets arbetsgrupp samt att verkställa de olika 
åtgärdshelheterna som finns inom ramen för projektets 
budget.
Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör:
• Att marknadsföra kommunen.
• Att verka för att öka arbetsplatserna i kommunen 

och stöda företagandet i kommunen.
• Att få nya företag att etablera sig i kommunen.
• Deltagande i möten som hör till ämnesområdet.
• Fungera som sekreterare i arbetsgruppen för Möjlig-

heternas Korsnäs

Behörighetskrav för befattningen är för uppgiften lämp-
lig utbildning, kunskap och erfarenhet inom marknads-
föring.
Vi söker dig som har; erfarenhet av projektverksam-
het, kreativitet och samarbetsförmåga, förmåga att 
marknadsföra i sociala medier, förmåga till självstän-
digt arbete, tillgång till egen bil, utmärkta kunskaper i 
svenska, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska 
och nöjaktiga i engelska, god kommunikationsförmåga, 
serviceinriktad, IT kunskaper framförallt i grafisk design, 
utåtriktad och lätt att ta kontakt med.
Villkoren för tjänsteförhållandet bestäms enligt det all-
männa kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 
(AKTA). Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart 
läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex (6) 
månader.
Ansökan, meritförteckning och språkintyg ska riktas till 
Kommunstyrelsen i Korsnäs och vara inlämnade senast 
torsdag 27.3.2020 kl. 12.00. Ansökningarna inlämnas till 
info@korsnas.fi eller per post till Korsnäs kommun/ Kom-
munstyrelsen, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. Märk 
kuvertet med ”Projektchef”.
Tilläggsuppgifter ges av kommundirektör Christina 
Båssar, tel. 046 922 9495.
Korsnäs den 13 mars 2020
Kommunstyrelsen

Korsnäs kommun

Lediga platser
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Ansökan om miljötillstånd för  
Waterloo skjutbana i Molpe, Korsnäs

I enlighet med miljöskyddslagens 44 § informerar 
Västkustens tillsynsnämnds miljösektion om föl-
jande ansökan:

Sökande: Waterlooföreningarna

Verksamhetsplats: Strandvägen 3681, 66210 Molpe, på 
fastigheterna 280-405-4-140 och 280-405-4-169.

Beskrivning av verksamheten: Waterloo skjutbana är en 
befintlig skjutbana. På skjutbanan finns en skidskytte-
bana, en miniatyrgevärsbana, en kulgevärsbana 100/75 
m och en skeet-hagelgevärsbana.

Vid skjutbanan skjuts totalt ca 14 500 skott per år. 
Verksamheten pågår huvudsakligen under perioden 
maj-september på skeet-hagelgevärsbanan och miniatyr-
gevärsbanan och året runt på kulgevärsbanan.

Handlingarna finns publicerade på Korsholms kommuns 
webbplats www.korsholm.fi under kungörelsetiden 18.3-
24.4.2020. 

De, vars rätt eller fördel tillståndsärendet kan beröra 
(parterna), ges tillfälle att framställa anmärkningar. Även 
andra än parterna ges tillfälle att framställa sin åsikt. 
Skriftliga anmärkningar och åsikter bör lämnas in senast 
24.4.2020 kl. 16.00 per e-post till miljoenheten@kors-
holm.fi eller lämnas in till adressen Korsholms kommun, 
Västkustens tillsynsnämnds miljösektion, Centrumvägen 
4, 65610 Korsholm.

Tilläggsuppgifter om ansökan ges av miljö- och hälsoin-
spektör Camilla Österberg-Mattila må-ons, tel. 044 727 
7995.

Korsholm 18.3.2020

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion

Kungörelse

Vill du komma och sommarjobba hos oss ?

Korsnäs församling söker

PARKARBETARE TILL BEGRAVNINGS-
PLAN/FÖRSAMLINGSHEM
Det handlar främst om gräsklippning och gräsröjning 
men även om annat utearbete såsom ogräsrensning och 
krattande av grusgångar och dylikt.
Även städning av kyrka och församlingshem kan bli aktu-
ellt.
Du bör helst var född 2003 eller tidigare och kunna 
arbeta självständigt. Maila i så fall oss och uppge under 
vilken tid du kan arbeta och om du eventuellt har arbetat 
tidigare med motsvarande arbete.
Din ansökan sänder du till : korsnas.pastorskansli@evl.fi 
senast 3.4.2020.
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  Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

Nu har vi fått in ett nytt parti 
av impregnerat virke! 
Nu har vi fått in ett nytt parti 
av impregnerat virke! 

Olika myllor till vårens planteringar! 
28x95  

28x120  

48x98  

48x123  

48x148  
Finns hos oss! 

Olika myllor till vårens planteringar! 

Direktförsäljning vid Korsnäs HandelsträdgårdDirektförsäljning vid Korsnäs Handelsträdgård

Så fort vädret tillåter är direktförsäljningen av  
blommor öppen dygnet runt utanför vår 
kontorsbyggnad.

Nytt för i år: 

Vi kommer att ha tomatplantor, gurkplantor, 
paprikaplantor, chili etc i ett litet växthus vid 
ytterdörren. Välj själv vad ni vill ha!

Följ gärna vår uppdatering på Facebook och skylten 
vid byavägen.

Vid frågor kontakta Lis-Britt 0500-261003.

Korsnäs Handelsträdgård
Kyrkobyvägen 55, Korsnäs
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VI HAR ÖPPET I KORSNÄS 
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Läkare Roy Saarinen, mottagning enligt tidsbokning.
Företagshälsovårdare, mottagning enligt tidsbokning.
Boka tid på tel. 06-7812080

ERBJUDANDE PÅ FÄSTINGVACCIN 50€ (VACCIN+BESÖK)
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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Molpe Marthaförening hyr ut
Övernattning i Marthastugan max 6pers 50€/
natt, kuddar och täcke ingår. Tilläggspaket 
10€/person - påslakan, underlakan, badhand-
duk och liten handduk. 
Hyra av området för t.ex. examensfest 70€, 
tillgång till både Smidjon och Marthastugan 
(servisen hyrs separat) 
Hyra av Smidjon eller Marthastugan för t ex 
möte 25€/gång
Hyra av ett partytält för ca 40pers 50€/helg
Hyra av mat- och kaffeservis för ca 200pers, 
priset räknas enligt vad som behövs. 
Ta kontakt med ordf. Emma Smedman för 
bokningar/mer information - 040-9642916.

Uthyres Årsmöten

Årsmöten
i Uf:s båthus i Harrström
påskannandag 13.4.2020

Harrström byastyrelse kl. 12.00
Alla bybor inbjudes till ordinarie årsmöte.
Stadgeenliga ärenden

Harrström lantmanna- och fiskargille rf  
kl. 13.00
Alla medlemmar kallas till ordinarie årsmöte.
Stadgeenliga ärenden

Styrelserna

Vägmöte 

hos Lars-Ole Enbacka på Smed-träskvägen 
Söndag 5.4 klo 19.00 
Stadgeenliga ärenden ! 
Välkomna

Bestyrelsen
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Korsnäsin tilinpäätös 2019
Kunnan toimintavuosi 2019 on takanamme ja kunnanhalli-

tuksen on aika käsitellä tilinpäätös ja toimintakertomus maa-
liskuussa. Toimintavuoden  2019 teema oli yritteliäisyyden 
vuosi. Meillä oli joukko tavoitteita vuodelle ja ilo oli suuri, 
kun onnistuimme saamaan rahaa Rantatietä varten,  ja uusi 
päällyste saatiin paikalleen kesällä 2019.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on pantu alulle vapaaehto-
inen yhdentyminen Pohjanmaan hyvinvointialueeksi. 
Kaikki Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osakask-
unnat hyväksyivät joulukuussa 2019 uuden perussopi-
muksen, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
vapaaehtoisen siirtämisen kuntayhtymälle. Kunnilla on 
nyt aikaa kesäkuun 2020 puoliväliin saakka ottaa kantaa, 
haluavatko he siirtää kunnallisen toiminnan yhteiseen 
hyvinvointialueeseen.

Juuri nyt tilinpäätös saa joka tapauksessa vähän aikali-
sää, koska olemme joutuneet melko lyhyellä varoituksella  
poikkeustilanteeseen, kouluja on suljettu ja  on monta 
käytännön asiaa järjestettävänä kaikkien kuntalaisten 
arjen turvaamiseksi.

Talouden yleistilanne
Kuntaliitto on koonnut kuntien vuoden 2019 tilinpäätö-

sennusteet, ja niiden mukaan kuntien talous on jatkunut 
huonona myös 2019. Noin kolme neljäosaa Manner-Suo-
men kunnista teki negatiivisen tuloksen. Taloudelliset 
ongelmat näkyvät myös siinä, että monissa kunnissa on 
yt-neuvotteluita henkilöstöä ja henkilöstökuluja kos-
kevista toimenpiteistä.

Tilinpäätösennusteet osoittavat verotulojen ja valtio-
nosuuksien kasvaneen vuonna 2019. Samanaikaisesti 
kasvoi kuntien ja kuntayhtymien menot melkein 4 pro-
senttia. Valtaosa menojen kasvusta juontaa materiaalien 
ja palvelujen ostoista, ostopalvelut lisääntyivät 5,6 %, 
kun puolestaan palkat ja palkkiot myös kasvoivat 2,9 %.

Se, mikä paljon vaikutti kuntatalouteen vuonna 2019, 
oli tulematta jääneet verotulot ja selitykset siitä, miksi 
verotulot olivat odotettua pienemmät. Ongelma liittyi 
verokorttiuudistukseen, joka otettiin käyttöön vuodelle 
2019, ja sai aikaan sen, että ennakkoveroja kertyi odo-
tettua vähemmän. Samalla verohallinnolla oli  ilmoit-
tamisongelmia uuden tulorekisterin suhteen, joka sekin 
otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Verohallinnon 
mukaan suuri osa ilmoittamisongelmista tuli ratkaistuiksi 
vuoden 2019 lopulla. 

Kuntien ja kuntayhtymien velkaantuminen kasvoi viime 
vuonna 2,4 miljardia euroa. Maan keskiarvoennuste on 
3.360 euroa asukasta kohti,  ja Pohjanmaan maakunnassa 
keskiarvo on vieläkin korkeampi, eli 4.048 euroa asukasta 
kohti (alustavien ennusteiden mukaan).

Korsnäsin talous ja toiminta
Korsnäsin 2019 taloustilanne oli  vakaa pitkin vuotta 

ja talouden käänteet olivat kunnan talousosastolla hyvin 
tiedossa ja tarkistuksia tehtiin jatkuvasti vuoden mittaan, 
kun tuli uutta tietoa.

Koska kunnalla on taseessaan riittävä ylijäämä aiem-
milta vuosilta,  laadittiin vuoden 2019 talousarvio 
hieman alijäämäiseksi. Päättävät elimet pitivät parem-
pana vaihtoehtona pitää kunnan toiminta hyvällä tasolla 
ja odottaa verojen ja valtionosuuksien lopputulosta. Kun 
laskemme yhteen toimintavuoden 2019,  niin viimeisen 
rivin alijäämäinen lopputulos osoittautuu budjetoitua 
paremmaksi, vaikkakaan emme ole onnistuneet pääse-
mään nollatulokseen tai ylijäämään.

Toimintakate tai netto kunnan normaalista käyttötoi-
minnasta päätyi 13,3 (12,65) miljoonan nettokustan-
nukseen. Vuoden 2018 vastaavat luvut ovat suluissa. 
Toimintakate kasvoi 5,17 % vuodesta 2018. Vuosikate, 
kun siihen on lisätty verot, valtionosuudet ja rahoituse-
rät päätyy 0,6 (0,5) miljoonaan euroon plussalle. Vuosi-
kate ei peitä kunnan poistoja ja silloin kunnan tulos jää 
kaudelta 2019  -682.322 (-534.380) euroa alijäämäiseksi. 
Poistoerojen ja varausten jälkeen kauden alijäämä on 
-114.402 (-213.846).

Kunnan tilinpäätöksessä palkat kasvoivat 3,53 % ver-
rattuna edelliseen tilinpäätökseen ja kaikkiaan kunta 
maksoi 4,81 miljoonaa euroa palkkoina 2019. Kunnan 
ostopalvelujen kustannukset kasvoivat enemmän kuin 
aiempina vuosina, ja vuodelta 2019 kunta maksoi  7,89 
miljoonaa euroa ostopalveluista, josta suurimmat saajat 
ovat  erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto. Osto-
palvelujen menojen kasvu on ollut aiempia vuosia suu-
rempi, eli 4,26 %.
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Hanke
Yritteliäisyyden vuosi –hanke ei saanut ulkoista rahoi-

tusta, mikä myös suoranaisesti vaikutti vuoden suunnitel-
tuihin toimenpiteisiin. Sen vuoksi hanke nyt toteutetaan 
omin voimin ja siihen on varattu varoja kunnan vuoden 
2020 talousarvioon.

Investoinnit
Vuonna 2019 tehdyt omat, isot investointihankkeet 

olivat Lärknäsin suunnittelu ja Rantatien päällystys 
Korsnäsin ja Moikipään väliltä.

Mitä Lärknäsin hankkeeseen tulee, niin kunta sai vuoden 
2019 aikana ARA:lta alustavan varauspäätöksen 2,4 mil-
joonan suuruisesta avustuksesta hankkeelle, ja kunta 
sai myös  poikkeusluvan rakentamiseen sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä. Näin ollen yksityiskohtien suunnittelu 
jatkuu kevään 2020 aikana ja rakentaminen käynnistyy 
kesän 2020 lopulla, ellei mitään odottamatonta ilmaannu.

Kunnan vesilaitoksella ilmaantui kesän mittaan odo-
tettua enemmän ongelmia veden laadun suhteen. Rauta-
pitoisuus osoittautui nousevan siitäkin huolimatta, että 
pohjaveden taso ei laskenut samalla tavalla kuin kesällä 
2018. Tekninen lautakunta päätti ryhtyä ongelman suh-
teen toimenpiteisiin hankkimalla membraanipuhdislai-
toksen aluksi  leasingilla, jotta veden laatu voitaisiin taata.
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SOTE-uudistus, jonka tiimoilta on spekuloitu ja josta 
olemme antaneet useita lausuntoja, kaatui keväällä 2019. 
Vaalien jälkeen muodostetulla uudella hallituksella, joka 
sekin on ehtinyt kaatua ja syntyä uudelleen, on myös 
suunnitelmia uudistaa sosiaali- ja tereydenhuoltopalvelut. 
Nykyisen hallituksen tavoitteena näyttää kuitenkin olevan 
kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja  enemmän 
tarveperusteisesta perspektiivistä. Vaasan sairaanhoitopii-
rin puolelta on aloitettu vapaaehtoinen sosiaali- ja tervey-
denhuollon integrointi koko Pohjanmaalla, ja Korsnäsin 
osalta olemme hyväksyneet perussopimuksen muutoksen 
ottamatta vielä kantaa mahdolliseen palvelutuotannon 
siirtämiseen uuteen kuntayhtymään.

Kansallisesti kaikkiin vaikuttaa pandemiaksi luokiteltu 
koronaepidemia, joka sai alkunsa Kiinasta, mutta joka nyt 
myös vaikuttaa toimintaan Korsnäsissa. Talous pysähtyy 
ja on odotettavissa useita konkursseja epidemian jäljiltä. 
Matkailuala käy säästöliekillä ja suurempia yleisöta-
pahtumia perutaan turvallisuussyistä. Pörssit eri puolilla 
maailmaa romahtavat ja jää nähtäväksi,  miten pankit ja 
kansantalous selviävät tästä stressitestistä.

Korsnäsissa  me seuraamme kehitystä ja ryhdymme sen 
mukaisiin toimenpiteisiin.

Suurkiitos kaikille, jotka kuluneena vuonna olette 
myötävaikuttaneet  hyvään toimintaan ja palveluun 
Korsnäsissa!

Christina Båssar, kunnanjohtaja

Kunniamerkit
Tasavallan Presidentti myönsi kaksi kunnia-

merkkiä itsenäisyyspäivänä Korsnäsin kunnan 
hakemuksesta.

Kunniamerkit jaettiin valtuuston kokouksen yhtey-
dessä, joka pidettiin Kottebossa 2.3.2020.

Kunnimerkkien jako. Kunnanjohtaja Christina Båssar, toimistoshteeri Britt-Marie Höglund, luokanopettaja Kunnimerkkien jako. Kunnanjohtaja Christina Båssar, toimistoshteeri Britt-Marie Höglund, luokanopettaja 
Kurt Rusk, valtuuston puheenjohtaja Marcus Nordmyr ja hallituksen puheenjohtaja Sven-Erik Bernas.Kurt Rusk, valtuuston puheenjohtaja Marcus Nordmyr ja hallituksen puheenjohtaja Sven-Erik Bernas.

Seuraavat henkilöt saivat kunniamerkin:
Luokanopettaja Kurt Rusk sai Suomen Leijonan ritarik-

unnan ansioristin
Toimistosihteeri Britt-Marie Höglund sai Suomen Val-

koisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin
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Ohjelma talousveden  
tarkastustutkimuksiin

Tarkastustutkimuksia koskeva suunnitelma on 
käytävä läpi silloin  kun se katsotaan tarpeelli-
seksi, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. 
Koska aivan uutta puhdistusprosessia ollaan otta-
massa käyttöön, on tarkastustutkimuksia varten 
laadittu aivan uusi suunnitelma.  

Länsirannikon ympäristöyksikön ja Korsnäsin Vesipal-
velulaitoksen välisenä yhteistyönä, vuosille 2020-2025. 
Tarkastusohjelma otetaan käyttöön 1.3.2020 ja on voi-
massa 28.2.2025 saakka.

Mahdollisuuksien  
Korsnäs –hanke

Mahdollisuuksien Kornäs –hankkeen työryhmä 
on käynyt läpi ja koonnut ne pääasialliset toimen-
pidealueet, joiden parissa hanketyöntekijä työs-
kentelee palveluaikanaan. Työryhmä on myös 
laatinut toimenkuvan ja täsmentänyt ne tiedot,  
joita tähän  hankkeeseen vaaditaan. Hanketyön-
tekijän tehtävänä on hoitaa ja viedä eteenpäin 
Mahdollisuuksien Korsnäs –hankekokonaisuus.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä Korsnäsin kunnan 
vetovoimaa asuinkuntana ja työkuntana sekä myös 
kunnan vetovoimaa matkailukohteena. Toiminnan keski-
össä on lisätä kuntalaisten viihtyvyyttä, motivoida nuoria 
jäämään pysyvästi paikkakunnalle ja piristää Korsnäsiin 
suuntautuvaa muuttoliikettä. Lisäksi tavoitteena on tehdä 
Korsnäsin kunta tunnetuksi turvallisena ja viihtyisänä 
kuntana, jolla on antaa lisäarvoa asukkailleen.

Työryhmä ehdottaa, että kunnanhallitus ilmoittaa avoi-
meksi määräaikaisen toimen ja aloittaa hanketyöntekijän 
rekrytoinnin näillä perusteilla.  Hanketyöntekijän toimi-
aika jatkuisi 31.12.2022 saakka. Kunnanhallitus päätti 
9.3.2020 ilmoittaa avoimeksi määräaikaisen toimen 
31.12.2022 saakka työryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Starörenin asemakaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.3.2020 kokoukses-

saan Starörenin asemakaavan muutoksen. 
Starörenin asemakaavan muutosehdo-

tus on ollut nähtävänä ajalla 3.5. – 3.6.2019.  
Näytteilläoloaikana ei tullut huomautuksia tai lausunt-
oja. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ollut säätää 
maankäyttöä  ja tehdä alue asumisen kannalta vetovoimai-
semmaksi ja selvittää mahdollisuutta rakentaa kerrosta-
loja  alueelle. Kaavaan on lisäksi otettu mukaan pienempi 
alue. Tämä muutos mahdollistaa 40 m2:n rantasaunan 
rakentamisen tontille 1, kortteliin 1.

K
o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

Vaellusreitti Korsnäsin 
kaivoksella

Korsnäs Mine Center on rakentanut vaellusrei-
tin kaivokselle ja sillä on 30.10.2013 lähtien ollut 
käyttö- ja nautintaoikeus vaellusreittiin.

Yhdistys haluaa pidentää sopimusta ajalle 
1.1.2020 – 31.12.2025, ts. 6 vuotta. Maa-alu-
een käyttö- ja nautintaoikeus on vastikkeeton.  
Tekninen lautakunta hyväksyi 11.2.2020 vaellusreitin 
maankäyttösopimuksen Korsnäsin kunnan ja Korsnäs 
Mine Centerin välille.

Koulun asunto opetustiloiksi
Sivistyslautakunta totesi 28.1.2020, että kou-

luun tarvitaan lisää tilaa, koska oppilasmäärä 
kasvaa. Ennen kaikkea lisääntyy esikouluoppilai-
den määrä Taklaxin koululla.

Tilanpuute voidaan ratkaista otta-
malla koulun asunto käyttöön opetustiloiksi. 
Koulun asunto on 80 m2 ja ei ole vuokrattuna tällä hetkellä. 
Jotta opetus saadaan toimivaksi pitäisi koulun asunnon 
ja koulun voimistelusalin välille asentaa ovi. Aita pitää 
siirtää ja pidentää koulun autokatoksen ja asunnon välille. 
Näiden toimenpiteiden kustannukseksi arvioidaan n. 
2500 euroa, alv 0 %.

Tekninen lautakunta totesi 11.2.2020, että koulun asunto 
voidaan ottaa käyttöön koulun toimintaan.

Kunnanhallitus hyväksyi 17.2.2020 teknisen lautakun-
nan ehdotuksen ja hyväksyi, että koulun asunnon ja voi-
mistelusalin välille asennetaan ovi, jonka kustannus on 
2500 euroa, alv 0 %.

Ei toimenpiteitä aloitteesta, 
joka koskee tulevaisuuden 
Korsnäsin kouluverkoston 
kehittämissuunnitelmaa 

Valtuutettu Roger Bergström jätti 
9.12.2019 valtuuston kokouksessa aloit-
teen  Korsnäsin kouluverkoston kehittä-
missuunnitelmasta tulevaisuutta ajatellen. 
Aloite on samankaltainen sen aloitteen kanssa, 
jonka valtuusto käsitteli 27.8.2018.

Korsnäsin kunnassa on nykyään kolme peruskoulua, 
joissa kaikissa oppilasmäärä on yli 20. Korsnäsin kir-
konkylän koulussa lasketaan olevan syksyllä 59 oppilasta 
ja 14 esikoululaista. Moikipään koulussa lasketaan olevan 
40 oppilasta ja 8 esikoululaista. Taklaxin koulussa laske-
taan olevan syksyllä 34 oppilasta sekä 12 esikoululaista. 
Tilasto on saatu sivistystoimelta. Nykyisessä tilanteessa 
kaikkien kolmen koulun kehitys on turvattu,  ja jos oppi-
laspohja osoittautuisi vaihtelevan tulevaisuudessa, on 
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kunnan sivistyslautakunnan ryhdyttävä päätöksentekoon 
kouluverkoston muutoksesta muuttuneita tarpeita vastaa-
vaksi.

Kunnanhallitus totesi 17.2.2020, että Korsnäsin kun-
nalla on hyvin toimiva kouluverkosto nykyisellä raken-
teella. Kunnan markkinoinnissa ja strategiassa pidetään 
kilpailuetuna sitä, että kaikkia kolmea koulua ylläpi-
detään niin kauan kuin mahdollista. Kunnanhallitus 
ehdottaa valtuustolle, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä. 
Kunnanvaltuusto yhtyi 2.3.2020 kunnanhallituksen aloit-
teesta tekemään vastaukseen ja totesi aloitteen näin ollen 
loppuun käsitellyksi.

Monitoimihallin työryhmää 
koskeva aloite

Jäsen Mirza Hodzic jätti 2.3.2020 aloitteen työryhmän 
asettamisesta Korsnäsin monitoimihallin valmistelutyötä 
varten.

Urheilu ja kulttuuritapahtumat ovat omiaan saatta-
maan eri kulttuureista tulevia ihmisiä yhteen, vahvis-
tamaan yhdistystoiminnan monipuolisuutta, tukemaan 
väen terveyttä  ja toteuttamaan kotiutumista.  Tar-
peesta vallitsee selvä tahdonilmaisu – ja  Korsnä-
sin seudulle odotetaan yhteistä monitoimihallia. Sen 
avulla seudun elinvoima kehittyy ja luodaan hyvää 
tekevä sosiaalinen kokoontumispaikka kaikenikäisille. 
Yrittäjien ennakkomielipide tästä tarpeesta on positiivi-
nen, ja samaten on olemassa testamentintekijän tahdo-
nilmaisu ja mainitsemansa rahasumma koskien yhteisen 
urheiluhalliin rakentamista Korsnäsiin.

Yhteisen monitoimihallin tarvehar-
kinta on tehty ja sieltä löytyy myös tuki. 
Uudessa, vahvistetussa Keskusasemakaavassa on mer-
kitty paikka hallille Korsnäsin Areenan lähelle. 

Allekirjoittanut valtuutettu pyytää tässä vallitsevassa 
tilanteessa, että Korsnäsin kunta panee asian alulle ja 
valitsee työryhmän uuteen, lopulliseen työryhmään koskien 
monitoimihallin mahdollista tulemista Korsnäsiin. Valittu 
työryhmä päivittää kokonaisarvion, kustannuslaskelman 
ja rahoitussuunnitelman. Tehtävänä on myös antaa ehdo-
tus koskien tulo- ja menoarviota juoksevaan toimintaan, 
hallintomallia, rahoitusmallia, kiinteistöleasingiä ja 
mukana olevia toimijoita, samaten kuin projektinhaltijaa, 
rakentajaa ym. Ryhmän raportti on siten monien toimi-
joen käytettävissä kannanottojen ja päätöksien tueksi. 
Vahva kolmas sektori ajanmukaisella infra-
struktuurilla tyydyttää meitä kaikkia ja antaa 
Korsnäsin seudulle tarvittavaa vetovoimaa. 
Kunnalla on luonnollisesti vastuu monitoimihallin lopu-
llisesta selvitystyöstä. Kunnan teemavuoden 2021 tuella 
työryhmän valmistelun on annettava ehdotus mahdolli-
sesta toteutuksesta. Aiemman työryhmän hyvä, mutta kes-
keneräinen esityö voi olla hyvänä pohjana tälle työlle.

Lausunto Vaasan  
hallinto-oikeudelle

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Korsnä-
sin kunnan lausuntoa Leif Holmbladin jättämän 
valituksen johdosta. Asia koskee lähinnä suurta 
tyytymättämyyttä  Moikipään koulun  suunnit-
telumäärärahan suhteen, joka on 30.000 euroa 
vuonna 2020.

Valtuuston 9.12.2019 kokouksessa käsiteltiin toim-
intavuoden 2020 talousarvio ja investointisuunnitelma 
sekä vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma. Valtuuston 
2018 tekemän päätöksen mukaisesti  on jäljellä 30.000 
euron suunnittelumääräraha Moikinpään koulua varten 
vuoden 2020 investointisuunnitelmassa. Summa on 
teknisen lautakunnan käytettävissä Moikipään koulun 
tilojen suunnitteluun. Tähän mennessä valtuusto ei ole 
tehnyt päätöstä mitä koulussa suunnitellaan, ei myöskään 
miten suunnittelun toteutus tapahtuu tai milloin. 
Kunnanhallitus antoi 9.3.2020 valmistelun mukaisen 
lausunnon ja tähdentää että:

• Moikipään koulu on rakennus, jonka omistaa 
Korsnäsin kunta ja kunta hallinnoi sitä.

• Moikipään koulu on koulu, joka harjoittaa vuo-
sikurssien 0-6 perusopetusta ja sillä on 43+4 oppi-
laan oppilaspohja kevätlukukaudella 2020 ja 40+8 
oppilasta syyslukukaudella 2020 (vuoden 2020 
talousarvion mukaan)

• Koska Korsnäsin kunta omistaa kyseisen kiintei-
stön ja myös harjoittaa rakennuksessa toimintaa, 
niin Korsnäsin kunnanvaltuuston toimivaltaan 
kuuluu tehdä päätökset toiminnan laajuudesta ja 
tehdä suunnitelmia, jotta toimintaan on tarkoituk-
senmukaiset edellytykset.

Korsnäsin kunnanvaltuuston päätös on syntynyt lain-
mukaisessa järjestyksessä ja kunnanhallitus ehdottaa, että 
valitus hylätään kokonaisuudessaan.

Saadut kirjelmät
Kunta sai joulukuussa 2019 kirjelmät Beng 

Backilta ja vastaavasti Leif Holmbladilta koskien 
virheellistä menettelyä luottamustehtävässä. Leif 
Holmblad lähetti täydennykseksi vielä yhden kir-
jelmän tammikuussa 2020. 

Kunnanhallitus tutustui myös luottamushenkilö Kim 
Sebbaksen kirjelmiin antamaan vastineeseen. Kuntalain 
mukaan luottamustehtävässä menettelyä koskevaa syy-
teperustetta virkarikokselle ei ole.  Sosiaalisen median 
keskustelut koskevat lähinnä yleisemmin sitä, miten luot-
tamushenkilön tulee käyttäytyä KuntaL.:n  69 § mukaan. 
Kunnanhallitus totesi 9.3.2020, ettei kunnalla ole mitään 
mahdollisuutta selvittää ja valvoa yksittäisten henki-
löiden välistä ja toinen toistaan koskevaa keskustelua. 
Kunnanhallitus tähdentää, että keskusteluissa on otettava 
huomioon KuntaL.:n  69 § ja käytettävä asiallista ilmais-
utapaa.
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Kirjasto on suljettu korona-
viruksen vuoksi

Kirjasto ja kirjastobussi ovat suljettuina ajalla 
18.3. – 13.4.2020.

Kirjaston palvelu  
70+-vuotiaille!

Soita kirjastoon, puh. 063479140, tai kirjastoau-
toon, puh. nro  050 jne, päiväsaikaan, jos haluat 
lainata kirjoja “karanteeniaikanasi”. Voimme 
ajaa 1-2 kirjaa postilaatikkoosi. Soita ja keskus-
tellaan asiasta!

Muista, että e-kirjoja ja äänikirjoja on lai-
nattavissa www.fredrikakirjastot.fi. Nyt voit 
lainata 3 kirjaa viikkoa ja lainauskorttia kohti. Tar-
vitset PIN-koodin, jonka saat soittamalla kirjastoon! 
Annamme myös vinkkejä e-kirjoista, jotka ovat ilmai-
seksi verkossa!

Yhdistysavustusten käsitte-
lyn siirto myöhemmäksi

Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaos päätti 
12.3.2020 kokouksessaan julistaa haettavaksi 
avustuksensa kulttuuri-,urheilu- ja nuorisotoim-
intaan ja päätti sisäänjättöpäivämäärästä. Yhteis-
kunnallinen tilanne muuttui sen jälkeen rajusti.

Yhdistykset eivät voi pitää vuosikokouksiaan normaa-
lissa järjestyksessä, koska yhdistyselämässä on pidettävä 
taukoa juuri nyt. Jaosto ei sen vuoksi saa käsiinsä päätös-
ten pohjaksi tarvittavia asiakirjoja. Uusi kokous pidetään 
niin pian kuin tilanne on normalisoitunut.
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Koko kansa lukee 16.3.–5.4. 
3 e-kirjaa vapaasti luettavissa!

Maaliskuussa on taas aika lukea e-kirjoja yhdessä 
ystävien kanssa, luokassa tai kirjapiirissä. Kirjastot ja 
kustantajat tarjoavat yhden (suomenkielisen) lasten 
ja nuorten kirjan, kirjoja aikuisille (yksi ruotsin- ja yksi 
suomenkielinen kirja).

Koko kampanjan “Koko kansa lukee” ajan voit vapaasti 
nauttia alla olevista kirjoista: 
Kuisma, Hanna-Riikka: Kerrostalo (Like) 
Erlandsson, Karina: Missdåd (Schildts & Söderströms) 
Hepo-oja, Briitta: Suomea lohikäärmeille (Otava) 
Kampanjakirjat löytyvät 16. maaliskuuta yleisten kir-
jastojen yhteisestä e-kirjastosta osoitteessa http://
ekirjasto.kirjastot.fi/sv. E-kirjastosta löytyy myös muuta 
luettavaa, katseltavaa tai kuunneltavaa.

Fredrikakirjastojen e- ja äänikirjat
Muista Fredrikakirjastojen e-kirja- ja äänikirjakirjasto, 
jota voi käyttää ilmaiseksi. Soita kirjastoon, jos sinulla 
ei ole PIN-koodia tai jos sinulla on kysyttävää. Löytyy 
kirjoja kaikenikäisille ja monella kielellä. 
Pressreaderista löytyy sanoma- ja aikakauslehtiä ympäri 
maailmaa. Lataa kirjastosta päivän lehti ja saat auto-
maattisesti kaikki seuraavat painokset 72 tunnin sisällä. 
Katso Korsnäsin kirjaston videota kirjastokanavalta, 
www.biblioteken.fi (kirjastot.fi).

Täältä löytyy myös kirjailijahaastatteluja, kirjavinkkejä 
ja kirjastoesittelyjä. Kirjastonhoitaja Anna-Maria Malm 
hoitaa ruotsinkielisen palvelun.
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Koulut suljetaan ja opetusta annetaan etänä opet-
tajien antamien ohjeiden mukaisesti. Ajanjakso 
nykyisellä informaatiolla 18.3. – 13.4.2020
• Vuosikursseille 0 – 3 voidaan tavanomainen luok-

kaopetus järjestää lapsille.
• Pääsääntö on, että  lapsille pyritään ensi kädessä 

järjestämään opetusta kotona muulla tavalla

Varhaiskasvatus jatkaa toimintansa.
• Niiden, joilla on mahdollisuus järjestää päivä-

hoito kotona, on tehtävä se!
• Niiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona, ei kanneta 

päivähoitomaksua slitä ajalta.
• Toimipisteet ovat auki kaikille lapsille, mutta 

tarvitsemme kuitenkin tiedot miten vanhemmat 
aikovat hoitaa lapsensa näissä poikkeusoloissa. 
Joten tarvittavat lomakkeet on palautettava toi-
mipisteisiin.

• Vanhemmat voivat siis tuoda lapsensa päivä-
kotiin ja nyt on tarkoitus että vältetään että 
lapset vietäisiin isovanhempien luo.

Vältä oleskelua yleisillä paikoilla.
• Nuorten, jotka oleskelevat Salen parkkipaikalla 

tai muulla vastaavalla paikalla iltaisin, on lopetet-
tava tämä 17.3. – 13.4.2020 välisenä aikana.

• Kehotamme kaikkia vanhempia keskustelemaan 
asiasta nuorisonsa kanssa ja huomautamme, että 
teemme tämän ikäihmistemme turvallisuuden 
takia sekä, että maassamme vallitse valmiustila.

• Kaupan, apteekin ja tärkeiden palvelupaikko-
jen tulee olla turvallisia paikkoja meille kaikille. 
Suosittelemme, että rajoitetaan kauppakäynnit 
yhdeksi käynniksi per päivä.

Kirjasto sekä kirjastoauto suljetaan 18.3. 
– 13.4.2020 välisenä aikana

Kehotamme yksityis- sekä kolmannen sektorin toi-
mijoita sulkemaan toimitilansa vastaavana aikana 
18.3. – 13.4.2020.

Käynnit ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien 
asuntoyksiköihin kielletään.
• Korsnäsissa tämä tarkoittaa Lärknäs/Annahem-

metia sekä palvelukeskus Bukettenin alueeseen 
kuuluvia asuntoja.

Tehkää etätyötä kotoa niin paljon kuin mahdollista!
• Kunnantalo suljetaan 17.3. – 13.4.2020 välisenä 

aikana, ottakaa yhteyttä puhelimitse kunnan 
vaihteeseen 06 3479 111 tai sähköpostitse info@
korsnas.fi

• Suurin osa työntekijöistä tulevat työskentelemään 
etäällä sekä joustavine työaikoineen välttääkseen 
tartunnan leviämistä, joten emme voi taata, että 
henkilökunta on paikan päällä.

Yli 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden on pysyttävä 
erillään muista ihmisistä milloin tämä on mahdol-
lista.
• Poikkeus kunnalliset luottamusjäsenet
• Hankinta-avusta voi sopia vanhustenhuollon 

johtaja Marina Westerlundin kanssa puh. 050-
5529621

Tämän jälkeen Suomeen saapuvat henkilöt aset-
etaan karanteenia vastaavaan eristykseen kahdeksi 
viikoksi, aikaisemman informaation mukaisesti.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, soita ensin ter-
veyskeskukseen ohjeita varten, puh 06 347 7611. 

Aukioloaikojen ulkopuolella keskussairaalan 
päivystyspoliklinikalta 06 213 1001. Hoi-

to-ohjeita saadaan valtakunnalliselta 
neuvontanumerolta 0295 535 535

Korsnäs 18.3.2020 /  
Johtoryhmä/ C. Båssar

KORSNÄSIN KUNNAN INFORMAATIO TOIMINNAN  
LAAJUUDESTA 17.3. – 13.4.2020 VÄLISENÄ AIKANA

 
Suomen valmiustila; toimenpiteet rakentuvat sen varaan, että eduskunta tiistain aikana 
hyväksyy asetuksen, joka tarkoittaa, että valmiuslaki (1552/2011) otetaan käyttöön.

Korsnäsin kunnan osalta tämä aiheuttaa seuraavia käytännön asioita:

Tämä tiedote on päivitetty 23.3.2020.  
Kunnan kotisivulta voitte lukea ajankohtaista tietoa.


