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Korsnäs i coronatider
Kommundirektör Christina Båssar berättar om kommunens verksamhet
i coronatider i ledaren på sidorna 2-3.
Livet i Korsnäs under coronapandemin presenteras på sidorna 4-10.
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Livet i undantagstillståndets
Korsnäs
Vi lever i undantagsförhållanden som saknar motstycke
i vårt lands moderna historia. Vårt lands riksdag och regering har utlyst undantagstillståndet och det ger även regeringen direkta befogenheter som når oss även på kommunal nivå. Vårt arbete på kommunens olika inrättningar
är idag mycket annorlunda än vad vi är vana vid och vad
vi kunde tänka oss så sent som i januari detta år.
Vi har i kommunen en normal ledningsgrupp bestående
av avdelningscheferna under min ledning och samma ledningsgrupp hade sitt första krismöte 16.3. Efter det har vi
haft möten en eller flera gånger i veckan och vi har utökat
deltagarantalet med ansvarspersoner från verksamheten
också. Det har vi gjort så att vi kan försnabba informationsgången ut till våra olika enheter och för att hålla oss
uppdaterade om den situationen ute på våra enheter. Det
har gjort att vi kan runt samma bord diskutera olika konkreta problem som dyker upp och ta ställning till och hjälpas åt med att hitta ett konstruktivt sätt att hantera olika
situationer på.
Ett sådant konkret problem var till exempel socialoch hälsovårdsministeriets direktiv om användningen av
skyddsutrustning i allt klientarbete. Om vi skulle använda
de engångsmasker för kirurgiskt bruk som finns i kommunens lager så skulle dessa ganska snabbt ta slut och
det kändes ju onödigt när vi ännu inte hade vetskap om
någon som skulle vara smittad av viruset. Ministeriet rekommenderade att man kunde använda scarfar med friska
klienter, men då finns det risk att eventuella bobbor sprids
i det egna ansiktet när man tar av och på scarfen. Lite
försiktigt började vi sy upp egen tillverkade ansiktsskydd
och nu ska vi bättra på situationen med att köpa in mera
tygansiktsskydd via Vasa sjukvårdsdistrikts upphandling.
Ett stort tack till alla som har hjälpt till med detta!
Vi har i kommunen också en egen pandemiplan, som vi
följer och som vård- och omsorgsnämnden uppdaterade
vid sitt möte här i Korsnäs 24.3.2020. Enligt den förbereder vi och ändrar om verksamheten så att vi vet hur vi
hanterar en situation där smittan har spridit sig till någon
av de som bor på våra enheter eller till någon av personalen. Vi har också en regional pandemiplan som gäller i
Vasa sjukvårdsdistrikt och en plan inom Malax-Korsnäs
hälsovårdssamarbete.
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Undervisning och arbete på distans
Våra skolor bedriver distansundervisning och har också
några barn i närundervisning på respektive skola. Småbarnspedagogiken har ungefär 30 % av barnen på plats på
de olika enheterna. Vi har försökt att följa ministeriets rekommendationer om att hålla barngrupperna små och inte
slå ihop grupper för att också på det viset minska smittorisken. En del av köks-, städ- och skolgångspersonalen
är på olika form av ledigheter och en del är i arbete och
några jobbar på andra ställen än sin normala arbetsplats.
Vår bildningsnämnd har också nu tagit beslut om att dela
ut matkassar till de elever som studerar på distans och vi
hoppas att det uppskattas hos familjerna.
Informationen i Korsnäs har kontinuerligt gått ut via
hemsidorna och vår facebook konto, samt att motsvarande också finns på den helt traditionella anslagstavlan i kommungårdens fönster. Dessutom råkade sig att
KorsnäsNytts förra nummer kom ut lägligt och vi satte
med informationen även till tidningen, om än det hann
komma ändringar även till den informationen innan tidningen kom ut till hushållen.
Det är kanske det som har varit utmaningen i informationsbiten att vi har ibland varit lite för snabb med vår
egen kommunala information och sedan har det visat sig
att ministerierna tolkar saker annorlunda eller att nya beslut tas som gör att den första kommunala informationen
visar sig vara felaktigt. Vi har bett om ursäkt när så har
skett, vi har valt att vara mera strikt i olika avseenden då
det är enklare att senare lätta på restriktionerna.
Situationen idag är att vi jobbar på distans där det går
och kommunkansliet är stängt. Vi finns tillgängliga per
telefon och vi har också bemanning i växeln och infon
som vanligt under dagtid för att kunna betjäna och hålla
verksamheten i gång.
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så man kan tänka sig att vårt samhälle kommer att hållas
stängt mer eller mindre in på sommarmånaderna, men det
är mina personliga funderingar om läget, vi kommer att
bli tvungna att avvakta vecka för vecka hur situationen
utvecklas.
Enligt besked från regeringen 29.4.2020 ska skolorna
kunna öppna för undervisning igen den 14 maj 2020.
Närmare uppgifter kommer i början av maj hur detta ska
ske och vårdnadshavarna får information via Wilma.
Vi har inom kommunens beslutsfattande tagit i bruk en
plattform för distansmöten som vi kan använda i olika
sammanhang och kommunens förvaltningsstadga från
2017 har redan beaktat denna möjlighet som kom i samband med den nya kommunallagen från 2015.
Hittills har vi i Korsnäs valt att inte gå in i samarbetsförhandlingar och permitteringsdiskussioner, tack vare
gott samarbete inom och mellan de olika enheterna så har
vi försökt att pussla ihop vardagen med frivilliga åtgärder och vi hoppas att det uppskattas av våra anställda och
kommuninvånare, men kommer det inget stöd från staten
och undantagsförhållandet drar ut på tiden så är det inte
ekonomiskt hållbart på sikt.
Ett stort tack till alla som på olika sätt stöder och hjälper
till så att vi ska kunna klara av även den här krisen så bra
som möjligt här i Korsnäs.

Biblioteket och bokbussen är stängda och i arbete är
enbart bibliotekschefen som jobbar med den information
som kan ges på distans och med normala interna arbetsuppgifter. E-böcker och annan digital utlåning kan marknadsföras mer än tidigare i dessa tider men det har kommit strikta orders att inte ge ut eller ta emot böcker.
Lärknäs/Annahemmet har ändrat om arbetssättet i enlighet med pandemiplanen och besöksförbud har rått sedan början av undantagstillståndet.
Hemservicepersonalen jobbar likaså i enlighet med
pandemiplanen och kommer att använda att använda näsoch munskydd av tyg, även vid besök hos friska klienter för att inte själva eventuellt sprida smitta till någon.
Smittspridningen verkar vara otroligt snabb för detta
elaka virus och vi följer de direktiv som vi har fått från
ministeriet om hurudana skydd som vår personal i olika
enheter ska använda. Vid eventuell misstänkt smitta används engångsskydd i enlighet med samma bestämmelser.
Regionalt deltar vi i pandemisamarbetsgrupper på distans där statliga-, regionala- och kommunala myndigheter tillsammans delar information om lägesbilden och
samtidigt får vi rapportera in från kommunerna om vår
situation då det gäller barn i olika verksamheter, skolornas arbete, personalsituationen samt mängder av skyddsutrustning som finns på våra enheter. Vi har hittills kunnat
meddela att läget är lugnt och stabilt i Korsnäs.
Undantagstillståndet är idag i kraft till 13.5.2020 men
man har redan också stängt restauranger till slutet av maj

Christina Båssar, kommundirektör
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Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2020 (+ moms 24%)

Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 8 gånger 2020 till hushåll
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 66200
Korsnäs
Telefax: 3479 190
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Nr 4-2020 utgivning 12.6.2020 manusstopp 29.5.2020
Nr 5-2020 utgivning 14.8.2020 manusstopp 31.7.2020
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Svartvitt

Färg

1/1-sida
(h*b) 269 mm x 182 mm

115

145

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

80

105

¼ sida
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

60

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

40

50

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.
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Aktuellt om covid-19 i Korsnäs
KorsnäsNytt har åkt runt i Korsnäs för att se hur kommunens olika verksamheter och hur
näringslivet har hanterat undantagstillståndet ed anledning av coronapandemin i Finland.

Nya inlärningsmetoder för skolan
För skolväsendet i Korsnäs har coronapandemin inneburit stora förändringar. Skolorna är
stängda och undervisningen ges på distans och i
enlighet med lärarnas direktiv. För årskurserna
0 – 3 och elever med särskilda behov kan närundervisning i skolorna fortsättningsvis ordnas för
barn vars föräldrar så önskar.
Rektor Jan-Henrik Häggdahl har haft mycket arbete
med omställningen. Han växlar mellan Molpe och Taklax
skola och sköter distansundervisning för årskurserna 3-6
från skolorna.
- Distansundervisningen innebär en hel del merarbete
för lärarna, förklarar han.
Skoldagarna måste planeras på ett helt annat sätt. Att få
det tekniska att fungera för alla elever har varit en utmaning, men nu går det.
- Den största skillnaden är väl att arbetsdagarna blir
mycket längre. Eleverna får sina uppgifter på morgonen,
men har tid att lösa dem i egen takt under dagen. Telefonerna ringer och eposten plingar till från morgon till kväll
beroende på när eleverna tar itu med sina uppgifter och
behöver få mer hjälp.
Jessica Frans, som sköter förskolan och årskurs 1 jobbar
i huvudsak hemifrån. Micaela Mannfolk, som är klasslärare för åk 2 jobbar helt och hållet hemifrån.
- Distansundervisning innebär en helt annorlunda inlärningsprocess, men jag tycker att eleverna jobbar bra och
gör sina uppgifter, berättar Micaela.
Lärarna använder sig i huvudsak av mötesverktyget
Zoom för att se och höra alla elever. För hemuppgifterna
används skolverktyget Seesaw, som utvecklats speciellt
för undervisning på distans. Dessutom används WhatsApp, som är en interaktiv applikation för mobiltelefoner,
för snabb kommunikation.
Jan-Henrik hoppas att läsåret ska kunna avslutas i klassen för att kunna samla eleverna inför skolavslutningen
och betygsutdelningen. För Jessica och Micaela spelar det
ingen större roll om läsåret sköts på distans ända till slut
eller om de sista veckorna blir klassundervisning.

Bra beredskap i kyrkoby skola
Undervisningen i Korsnäs kyrkoby skola fungerar på
samma villkor. Skolan har haft möjlighet att låna ut läsplattor till alla elever som behövt dem, berättar rektor
Thommy Bergström. Själv sköter han sin undervisning
helt på distans från hemmet i Solf och det har fungerat
bra. I skolan i Korsnäs finns endast skolgångsbiträdena
och speciallärarna, som hjälper elever med speciella behov.
4

Jessica Frans, Micaela Mannfolk och Jan-Henrik
Häggdahl sköter undervisningen på distans i Taklax
skola.

Rätt normal verksamhet
i daghemmen
Daghemmen i Korsnäs har varit öppna med
normal verksamhet under hela undantagsperioden. Men den som har möjlighet att ordna dagvård hemma, har uppmanats att göra det för att
minimera eventuell smittspridning. De som sköter barnen hemma behöver inte betala någon dagvårdsavgift.

I Kottebo fortsätter barnen att vara indelade i tre avdelningar, trots att antalet barn som vårdas är mindre än
normalt. Även Molpe daghem Tulavippan och Harrström
daghem är öppet som vanligt.
- Antalet barn i dagvård är cirka 30-35 % färre än normalt, meddelar Birgitta Blomqvist, ledare för småbarnspedagogiken i kommunen.
Dagis är öppet för alla, men rekommendationen är att
man ska stanna hemma om det är möjligt. Så fort barnet
har minsta symptom med hosta, snuva, förkylning eller
feber, bör de stanna hemma.
Det minskade behovet av personal har skötts genom uttagande av all innestående semester och semesterpenning
i ledig tid. Men även tjänstledighet utan lön för skötsel av
eget barn har varit aktuellt.
- Tack vare pusslandet med personalens arbetstider, har
vi kunnat undvika att ta in vikarier och klarat av att sköta
verksamheten utan permitteringar, förklara Birgitta.
- Det har varit en hel del specialarrangemang, men än så
länge fungerar det utan större bekymmer.

KORSNÄS
Nytt

Noggrann hygien och
strikta regler

Skolköket har haft tills vidare haft mindre arbete, eftersom man bara tillrett mat för som haft
På Lärknäs-Annahemmet råder det strikta tinärstudier i skolan. Men från vecka 17 erbjuder
der. På avdelningarna är det absolut besöksförskolorna i Korsnäs en matkasse för alla elever
bud och personalen är noggrann med hygien- och
som har distansundervisning.
isoleringsbestämmelserna.

De elever/vårdnadshavare, som önskar en matkasse
måste lämna in en beställning på förhand och så kan kassen avhämtas på en bestämd tidpunkt. I matkassen finns
ingredienser för mat för två veckor per elev. Eventuella
allergier är även beaktade.

Lärknäs-Annahemmet har delats in i tre avdelningarna
som alla sköts enskilt. Personalen har indelats i tre olika
team, så att inga smittor ska kunna föras från en avdelning till en annan. Hittills har man lyckats väl i arbetet,
för i skrivande stund har ingen smitta fått fotfäste inom
åldringsvården i kommunen.
Personalen arbetar med munskydd hela tiden och strävar till att hålla social distansering patienterna emellan så
gott det går.
- Besöksförbudet har fungerat bra, konstaterar vårdarna Anna-Lena Ingves, Ann-Christine Nystrand och Julia Sohlström, som jag lockat ut på intervju på terrassen
bredvid ingången.
- De anhöriga har respekterat det gällande förbudet och
håller främst kontakt via telefon. Någon enstaka gång får
vi besök och någon patient får någon present. Då brukar
vi ordna så att överlämning sker på utsidan och träffen
sker med tillräckligt avstånd mellan besökare och patient.
Än så länge har vi inte behövt ta till några hårdhandskar.

Beredda på långvarigt undantagstillstånd
Än så länge har man tillgång till tillräcklig skyddsutrustning. Skulle det uppstå en akut situation med smitta
i huset, finns det en beredskapsplan att ta till. Ett lokalt
företag har beredskap att snabbt bygga upp isolerade utrymmen och akut skyddsutrustning för personalen finns
att tillgå.
Humöret försöker personalen hålla uppe, trots att dagarna blir tunga och långa. Tills vidare gäller besöksförbudet
fram till mitten av maj, men det blir förmodligen frågan
om förlängning.
- Vi har nog beredskap att jobba på det här sättet hela
året om det behövs, säger vårdarna med en mun.

Marina Nylund och Carina Österberg visar upp vad
som finns i elevernas matkasse.

I matkassarna finns potatis, ris, makaroner, morötter,
äpplen, ägg, tomater, gurka, rågbröd, maletkött, grillkorv,
köttbullar, broiler och plättar.
I Korsnäs kyrkoby skola har köksan plockat ihop matkassar för 45 barn den första veckan.
- Vi har dagligen tillrett mat för ett tiotal barn, som fortsättningsvis går i skolan och förskolan, berättar de.
- Nu ska vi börja förbereda matkassar åt resterande barn
en gång varannan vecka så länge restriktioner fortsätter.
Alla har inte beställt en matkasse den här gången, men det
blir kanske flera nästa gång, tror de.

Julia Sohlström, Anna-Lena Ingves och
Ann-Christine Nystrand använder munskydd i sitt dagliga jobb på Lärknäs.
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Tid för renovering och grönskande trädgårdar
På OstroCenter kommer och går kunderna i och handskar som sålt mer än vanligt.
- Det mesta går att få på beställning, men munskydden
strid ström under mitt besök. En del är mer nogverkar
är slut i hela landet, konstaterar Anneli.
granna med den sociala distanseringen än andra.
Handsprit finns att tillgå för alla, men utrymmena är inte allt för stora och hyllorna dignar av alla
möjliga produkter.
Tidigare under våren var det skogen som gällde. Nu är
det hemmaomgivningen som gäller.
- Det märks att folk är mer hemma nu och märker allt
som behöver göras, funderar försäljaren Anneli Helenelund.
- Vi säljer mycket mer byggnadsmaterial och trädgårdstillbehör. Folk målar, reparerar, renoverar och fixar i
trädgården. Vi kommer att få en grönskande bygd med
mycket lokalproducerat i sommar och fina trädgårdar!
Även här är det handsprit, rengöringsmedel, munskydd

Tid för utveckling för Strand-Mölle
Restaurang Strand-Mölle i
Molpe har drabbats hårt av
coronapandemin. Ingen serveringsverksamhet får ske i restaurangen fram till sista maj,
varken mat eller dricka. Omsättningen har minskat åtminstone med 50 %.

Men helt stängd är restaurangen
inte, utan i stället gör man det bästa
av situationen och tänker utveckla
verksamheten. Ingen har blivit permitterad, och man har tillsammans
med personalen kommit överens om
förkortade arbetstider för att kunna
hålla alla i jobb. Åt sommarpersonlen har man försökt ordna jobb hos

någon av företagets samarbetsparter
i väntan på att bestämmelserna ska
lätta.
- Vi har förkortat öppethållningstiderna och erbjuder endast mat för
take away. Men i stället har vi satsat
på hemkörning av mat, berättar krögaren Ulf Stenlund.
Restaurangen kör ut luncher alla
vardagar till Korsnäs, Korsbäck,
Molpe och Petalax. På helgerna (fredag-söndag) erbjuder man helgmåltider med utvidgat serviceområde.
Den kan man beställa till Harrström,
Taklax, Korsnäs, Korsbäck, Molpe och Petalax. På menyn finns fyra
varmrätter att välja mellan, efterrätt,
sallader och smörgåsar.

- Vi har olika specialrätter, vilket
varierar veckovis, fortsätter Ulf.
- Dessutom bakar vi eget bröd, surdegsbröd och knäckebröd.

Nya tjänster i coronatider
Förra året utvecklade man tillsammans med Kvarken Brewery ett eget
öl – Svallka – som endast fanns till
försäljning i restaurangen. I vår ska
man börja buteljera ölet och erbjuda
det på flaska för minutförsäljning.
Restaurangen söker även minutförsäljningstillstånd för lätta alkoholdrycker. När tillståndet erhålls kan
man börja erbjuda alkoholhaltiga
drycker för hemköp, vilket Ulf hoppas ska bli en succé speciellt bland villagästerna i området.
Företaget siktar på att söka utvecklingsbidrag från Business Finland.
- Vi har en lång lista på utvecklingsåtgärder, som vi hoppas kunna
börja ta itu med, när den huvudsakliga coronapandemin är förbi, hoppas
Ulf.
- Hemkörning och beställning på
nätet blir allt vanligare och där vill vi
vara med. Vi ska mer än tidigare satsa på lokalproducerat och tänker utveckla samarbetet med andra lokala
matvaru- och tjänsteföretag.
Lunchkunden Bo Rönnback är
nöjd med servicen, som krögaren
Ulf Stenlund erbjuder.
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Detaljhandeln har än så länge
inte märkt av någon minskad
försäljning.

På Sale i Korsnäs märks coronapandemin främst genom att det krävs
mycket mer renhållningsarbete än ti-

Carolina Koitto och Anne Söderman
betjänar kunder även i coronatider.

digare.
- Vi torkar alla handtag flera gånger
om dagen, tvättar av butikskärrorna
och -korgarna dagligen, berättar butikschef Carolina Koitto.
Vid kassan har man installerat ett
skyddsglas av plexi och handsprit
finns synligt framplacerat vid ingången till butiken.
Några ändrade öppethållningstider
har inte behövts i Korsnäs. Folk kommer ändå och går som de vill.
I början märktes även hamstringen
av vissa produkter i Korsnäsbutiken.
- WC-papperet, olika köttprodukter
och handsprit tog slut även hos oss,
konstaterar Carolina.
- Vi beställer mera hela tiden, men
hyllorna gapar ändå tomma emellanåt.

Någon minskad försäljning märker
man inte av i butiken. Däremot har
köpbeteendet ändrat. Kundbesöken är
färre, men de genomsnittliga inköpen
är större. Någon hemkörningstjänst
av matvaror har inte varit aktuell.
- Antagligen planerar man mycket
noggrannare nu vad man ska köpa
och handlar för en längre tid, tror Carolina.
- Vi har också öppnat en möjlighet
att köpa på faktura för äldre kunder.
På det sättet kan de anhöriga eller
grannarna handla det som behövs och
köra hem det utan att några pengar
behöver skickas fram och tillbaka.
Det har uppskattats av våra äldre
kunder.
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Handeln fortsätter men köpbeteendet har ändrat

Österbottnisk idérikedom och handlingskraft
Även kommunens största företag Dermoshop Ab har varit
tvunget att anpassa sig till coronapandemin.
Verksamheten
fortsätter, men arbetet har förändrats.

Företags kontor är så gott som folktomt en vanlig arbetsdag. Nästan hela
kontorspersonalen arbetar hemifrån
på distans och besöker kontoret bara
när det är absolut nödvändigt. Vd:n
Suvi Markko är på kontoret ungefär
en dag/vecka. De flesta mötena sköts
på distans via olika webprogram.
- Det har varit några tunga arbetsveckor, när all verksamhet har anpassats och justerats, berättar Suvi
Markko när jag möter henne i hennes
kontor med havsutsikt vid Westanlid
i Korsnäs.
- Vår marknadsföring måste göras
om, eftersom många planerade åtgärder inte kan genomföras.
Kontorspersonalen jobbar som sagt
på distans, men lagret går inte att
flytta någonstans. Men arbetet har organiserats så att personalen jobbar i
olika team, som hela tiden håller sig
i skilda byggnader och aldrig träffas.
På så sätt kan man undvika att verksamheten lamslås ifall någon skulle
bli smittad.
För Suvis del har t.ex. resandet helt

upphört. Så gott som alla möten hålls
på distans.
- När det gäller arbetsmöten är det
helt OK, menar hon.
- Men för att lyckas med kreativa
möten, krävs mänskliga kontakter. På
sikt kommer säkert erfarenheten från
denna kris att innebära att synen på
distansarbete ändras och bli allt vanligare i arbetslivet.
Företagets verksamhet fortsätter
tills vidare. En viss ändring i köpbeteendet kan noteras. Framför allt köper kunderna mer tvålar, rengöringsmedel och handsprit.

huden torkar ut och därför är det bra
med en vårdande hudsalva till.
Tiden från idé till lansering tog bara
några veckor och nu finns produkterna till salu i Dermosils webshop och
Kyrö Destillerys försäljningskanaler.
Paketet säljs närmast till självkostnadspris, så att alla ska ha möjlighet
att köpa det i kristider.

Nytt produktpaket i kristider
Krisen har också inneburit att ett
helt nytt produktpaket har lanserats.
Dermosil & Kyrö Distillery Company från Storkyro har tillsammans
utarbetat ett ”österbottniskt superpaket”, som består av handsprit från
Storkyro och vårdande handkräm
från Dermosil.
- Idén kom ursprungligen från pojkarna i Kyrö, berättar Suvi.
- De har varit tvungna att lägga
om sin produktion i och med att alkoholförsäljningen stannat av och på
nolltid utvecklat en egen handsprit
för rengöringsändamål. För mycket
användning av handsprit gör dock att
7

Vd Suvi Markko med den nya
”Coronaprodukten från Österbotten”.
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Stöd till ensamföretagare
För att stöda enmansföretagare som drabbas av
Kommundirektören och ekonomichefen beviljades befogenhet
att göra tjänstemannabeslut om att bevilja eller
inkomstbortfall på grund av Coronapandemin,
har staten via arbetskrafts- och näringslivsminis- avslå ansökningarna om stöd till enmansföretag i enlighet
teriet ålagt kommunerna att handha verkställig- med arbets- och näringslivsministeriets direktiv.
heten av ett bidrag för ensamföretagare. Uppgiften är frivillig för kommunerna.
Dröjsmålsräntefri
Alla kommuner har en beräknad andel av den första raten av stödformen. Totalt uppgår stödet till 250 miljoner
euro. För Korsnäs kommuns del så beräknas att kommunen har 96 enmansföretagare och den kan söka om en
stödandel om 119.723 euro. Stödet räcker till ca 60 företagare eftersom stödbeloppet är fastställt till 2.000 euro
per företag.
I Vasaregionen har kommunerna gemensamt kommit
överens om att stödansökningarna tas emot och kontrolleras av det gemensamma näringslivsbolaget VASEK. Sedan bör en kommunal tjänsteman göra de enskilda besluten att bevilja eller avslå ansökan. Kommunen betalar ut
stödet till de företag som har beviljats stöd.
I kommunens förvaltningsstadga finns inte någon enskild tjänsteman som har befogenheter att fatta dylika
beslut. För att få en fullständig dokumentation och överblick av beviljade stödbelopp, vore det säkrast att skriva
in besluten i kommunens system för tjänstemannabeslut.
Kommunstyrelsen konstaterade 27.4.2020 att näringslivsbolaget VASEK sköter om marknadsföring och emottagning av stödansökningar samt kontroll av att de sökande uppfyller de kriterier som ministeriet fastställt för
stödet.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att anhålla om
statsandel för stöd av enmansföretag om 119.723 euro

betalningstid
Ett antal företag, som hyr lokaler eller fastigheter av Korsnäs kommun, har vänt sig till kommunen med anledning av att undantagsförhållandet
under Coronapandemin påverkar deras ekonomi
mycket negativt. Deras önskemål är att de skulle
kunna skjuta fram betalningstidpunkten av hyrorna under Coronapandemin utan att åsamkas
dröjsmålsräntor för försenade hyresbetalningar.

Korsnäs kommun uppbär idag dröjsmålsräntor för försenade betalningar enligt dröjsmålsräntelagen. Dröjsmålsräntan är idag 7 % p.a.
Kommunstyrelsen beslutade 27.4.2020 att företag som
hyr lokaler eller fastigheter av kommunen kan anhålla om
förlängd betalningstid för sina hyror p.g.a. Coronapandemin. Anhållan kan göras fritt formulerad.
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till att tillmötesgå
företagens önskemål om att förlänga betalningstiden för
hyror som förfaller fr.o.m. april månad 2020 t.o.m. september 2020. Den förlängda betalningstiden åsamkar inte
företagen dröjsmålsräntor. Respektive månads försenade
hyresbetalning kan vara högst 2 månader försenad utan
att dröjsmålsräntor påförs.

Dermoshop donerar till välgörenhet
Korsnäsföretaget Dermoshop Ab har under
det senaste året utvecklat en produktserie, där
30 % av försäljningen skänks till välgörenhet.
Produktserien heter Goodwill och består av fyra
olika vårdprodukter, som kan köpas i företagets
webshop och gruppbeställning.
Den första mottagaren av en donation från företaget var
Rädda Barnen, som fick ta emot ca 15.000 euro, som samlats in inför julen. I april var det dags för nästa donation,
som gick till MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefonverksamhet. Kristelefonen erbjuder samtalsstöd för
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personer i svåra livssituationer eller till deras närstående.
Under drygt tre månader samlades 39 267 euro in som
oavkortat går till föreningens kristelefonverksamhet.
Donationen är i högsta grad aktuell nu, eftersom antalet samtal till kristelefonen ökat markant i och med
coronakrisen. Med donationens hjälp kan ännu fler som
ringer till kristelefonen få samtalshjälp, då det blir möjligt
att öka resurserna och besvara fler samtal.
- Coronakrisen har medfört radikala förändringar i
människors liv, och det märks vid kristelefonen, berättar
Kristelefonverksamhetens chef Susanna Winter.
De som ringer vill tala om bl.a. rädslor som uppstått,
ekonomiska bekymmer, isoleringens effekt på människorelationer och känslan av ensamhet. Coronakrisen är ständigt närvarande och får många att må dåligt.
Följande insamling kommer att riktas till Finlands
Röda Kors, som gjort ett värdefullt jobb sedan coronakrisen slog till Finland med kraft. Varje kund som köper en
Goodwillprodukt kan rikta sitt stöd till Röda Korsets katastroffond eller stöda en skolklass eller förenings verksamhet.

vårdas
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inten
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Behovet av intensivvård för covid-19 minskar. D
nya siffrorna visar på en trend som är tydlig i sju
vårdsdistrikten utanför Nyland.
Kari Auranen, statistiker på Åbo universite

Andreas Bergvik, vd på Aveo ByggRakennus, säger att företaget har
klarat sig bra hittills, trots coronapandemin. Foto: MIkael Nybacka

VASEK informerar

Allt färre får intensivvård sedan flera
dagar tillbaka, överallt i landet utom
i Helsingfors. Men det är inte bara bra.

Stöd för ensamföretagare
kan ansökas nu
– VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen
Ensamföretagare kan ansöka om stöd på grund
av coronavirusläget hos företagets hemkommun.
Stödet är 2 000 euro och av engångsnatur. Stödet
beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader
för att bedriva verksamhet. Syftet med coronastödet för ensamföretagare är att säkerställa ensamföretagarnas verksamhet på en mera hållbar
ekonomisk grund under pandemin och efter den.

– Sammanlagt åtta personer behandlar stödansökningar
dagligen, varav två på heltid och de andra vid sidan om företagsrådgivningsuppgifter. Vi hjälper ständigt företag även
med att söka andra stöd, så som NTM-centralernas eller
Business Finlands stöd. Vi gör vårt bästa för att varje företag
i behov av hjälp får svar på sina frågor eller ett beslut om sin
ansökan så fort som möjligt. Naturligtvis gör det vårt arbete
märkbart enklare och smidigare ifall företagen bekantar sig
noggrant med alla instruktioner, betonar VASEKs vd Stefan
Understöd kan betalas för kostnader för tiden 16.3.2020– Råback.
Genom VASEK har hittills nästan 300 företag fått hjälp
31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och i kraft endast för att
hantera den akuta likviditetskris som pandemin orsakat. och råd i sin situation och med olika stödansökningar under
coronakrisen.
Stödet kan sökas fram till 30.9.2020.
– Företagare borde inte bli ensam med sina bekymmer.
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsboKontakta
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KORSNÄS KOMMUNS INFORMATION OM VERKSAMHETENS
OMFATTNING UNDER PERIODEN 17.3 – 13.5.2020
Undantagstillstånd i Finland, beredskapslagen (1552/2011) är i bruk.
För Korsnäs kommuns del innebär det följande praktiska saker - uppdatering 2.4.2020:
Skolorna stängs och undervisningen ges på distans
och i enlighet med lärarnas direktiv. Tidsperioden
med nuvarande information 18.3 – 13.5.2020
•

•

Vi uppmanar aktörer inom privata och tredje sektorn att stänga sina lokaler för tidsperioden 18.3
– 13.5.2020.

För årskurserna 0 – 3 kan sedvanlig klassundervisning
ordnas för barn vars föräldrar så önskar, men huvudregeln är att man i första hand ordna undervisningen
hemma
Enligt besked från regeringen 29.4.2020 ska skolorna
kunna öppna för undervisning igen 14.5.2020. Närmare uppgifter kommer i början av maj hur detta ska
ske och vårdnadshavarna får information via Wilma.

Distansarbeta så mycket som möjligt hemifrån!
•
•

Småbarnspedagogiken fortsätter sin verksamhet
•
•
•

Kommunens beslutande organ

För de som sköter sina barn hemma helt och hållet
(inga närvarodagar) uppbärs ingen dagvårdsavgift för
den perioden.
Frånvaron ska planeras i PÄIKKY
Enheterna hålls öppna för alla barn.

•
•

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 – 13.5 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 rekommenderar att man
inskränker antal besök till butiken till maximalt ett
besök per dag.
Samlingar på fler än tio personer ska undvikas

•

•
•

Inköpshjälp kan överenskommas med äldreom- sorgsledare Marina Westerlund Tfn. 050-5529621
Vi kommer att ringa upp de äldre i kommunen som
inte annars använder vår service för att höra hur det
gå och om det behövs någon extra hjälp från och
med vecka 18

De som återvänder till Finland försätts i isolering
som motsvarar karantän i två veckor
•

Låneböcker kan återlämnas till bibliotekets returbox
Biblioteket har service till 70+ och kan leverera böcker
till din postlåda, tag kontakt per telefon!
Man kan ringa biblioteket även under stängningstiden
för tips och råd tfn. 06 3479 140

Inköpshjälp och mathjälp kan överenskommas med
Marina Westerlund, äldreomsorgsledare tel. 050
5529 621

Om du misstänker coronavirussmitta, kontrollera
din symptom via https://www.omaolo.fi/ , ring vid
behov till hälsovårdscentralen för instruktioner, tfn
06 347 7611.

Besök på boendeenheter för gamla och
andra som hör till riskgrupper förbjuds.
•

Omfattas inte av mötesbegränsningarna och kan vid
behov hålla sammanträden och även ledamöter i
åldersgruppen 70 + får delta
Korsnäs kommuns förvaltningsstadga är anpassad
för och tillåter elektroniskt sammanträde i enlighet
med 159 § i förvaltningsstadgan

Personer över 70 år skall hålla sig undan andra
människor i de fall där det är möjligt.

Biblioteket och bokbussen stängs för tiden 18.3 –
13.5.2020
•
•

Kommungården stängs för perioden 17.3 – 13.5
2020, tag kontakt per telefon till kommunens växel
06 3479 111 eller per e-post info@korsnas.fi
De flesta anställda kommer att jobba på distans och
med flexibla arbetstider för att undvika att sprida
smittan så vi kan inte garantera att personal finns på
plats.

Utanför öppettiderna nås centralsjukhusets
akutpoliklinik tfn 06 213 1001. Vårdanvisningar fås också på det riksomfattande
rådgivningsnumret 0295 535 535

I Korsnäs gäller detta Lärknäs/Annahemmet och de bostäder som hör till servicecenter Bukettens område.

Korsnäs 30.4.2020
Ledningsgruppen / C. Båssar
Läs kommunens hemsida för den senaste informationen. Info om corona på andra språk finns här https://
www.korsnas.fi/info-om-coronavirus-pa-olika-sprak-information-about-coronavirus-in-different-languages/
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Silverbergs stipendiefond
Kommunstyrelsen beviljade 27.4.2020 var sitt stipendium för vårterminen 2020 ur Silverbergs stipendiefond
till hela 42 sökanden. Alla sökanden uppfyllde kraven och
erhåller varsitt stipendium på 350 euro.
Följande studerande erhöll stipendium: Nedim Bosnjakovic, Elias Bäckman, Hanna Bäckman, Richard Bäckman, Chit Cidlaaye, Sara Eklund, Viljam Grahn, Linnéa
Granholm, Kim Haga, Hugo Helenelund, Emma Häggdahl, Richard Häggdahl, Simon Häggdahl, Emily Häggdahl-Lund, Nico Häggqvist, Nina Kronholm, Alexandra
Kronstrand, Jesper Lindholm, Jolly Lågas, Karolina Mattans, Janice Mattlar, Josefine Mattlar, Oo Meh, The Meh,
Anna Nguyen, Jakob Nilsson, Anders Nordmyr, Johanna
Nylund, Alexander Nyström, Phyophyo Oasis, Tani Oasis, Emelie Reinilä, Simon Sandholm, Tilde Stenbäck,

Christoffer Törnroos, Lucas Westerholm, Felicia Åbacka,
Amanda Åkersten, Robin Österberg, Jasmine Östling, Johan Östman och Lovisa Östman.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Fyra studerande har ansökt om stipendium ur Korsnäs
kommuns stipendiefond. En sökande uppfyller inte kraven för att erhålla stipendium ur fonden. Kommunstyrelsen beslutade 27.4.2020 att till de tre sökande som
uppfyller kraven utdela ett stipendium om 105 euro för
vårterminen 2020.
Följande studerande erhöll stipendium: Zacharias
Häggdahl-Lund (Svenska Handelshögskolan), Benjamin
Nedergård (Aalto universitetet) och Janina Westerdahl
(Svenska Handelshögskolan).

TALLCOIN
HALLÅÅ E VA FRÅN TALLCOIN! NU HAR VI
E FANTASTISKT ERBJUDANDE, 300%
AVKASTNING, GER DU MIG 1000€ FÅR DU
300000€...

INT JE NA PYRAMIDSPEL! FÖ 1000€ FÅR
DU 10 TALLKOTTAR.DU PLOCKAR UR FRÖJEN
OCH SÅR.OM 100 ÅR, TÅ TALLAN HA VÄXT
FÄRDIGT HAR DU GARANTERAT 300%
AVKASTNING...

E LÅTER SOM
E PYRAMIDSPEL
HEDE!

PALAPELIPERHE/FARBRORN.COM
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Försäljning av fastighet i Karis
Korsnäs kommun äger 100 %
av aktieinnehavet i fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Trikar.
Bolaget inköptes till kommunen då kommunen var värd för
Korsnäs Kurscenter, som bedrev vuxenutbildning för hela
Svenskfinland. Verksamheten i
landets södra delar överfördes
2009 till Axxell i samband med
att verksamheten i Korsnäs
överfördes till samkommunen
SÖFUK.
Fastighetsbolaget äger tomterna
710-51-3-5 och 710-51-3-6 omfattande 2668 m2 i Karis centrum. På
området finns en gällande stadsplan,
som för närvarande revideras. På
tomterna äger bolaget en byggnad
byggd 1943 och 1979 uppförda i betong. Våningsytan är 2784 m2 och
den totala byggnadsytan är 3232
m2. Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet och i allmänt bra skick.
Byggnaden är i tre våningar med hiss.
Ekonomiskt är fastighetsbolaget så
gott som skuldfritt. Ett lån taget för
fjärrvärmeinstallationen finns kvar på
cirka 10.000 euro. Men kassalikviditeten är god och lånet kan amorteras
i sin helhet om en försäljning blir aktuell.

Idag hyr Korsnäs kommun ut byggnadens utrymmen, men hyresverksamheten visar ett underskott om cirka 50.000 euro per år.
Byggnaderna har varit till salu genom fastighetsbolagets styrelse de
senaste åren, men ingen försäljning
har lyckats. Bolagsstyrelsen föreslår
att Korsnäs kommun sätter hela aktiestocken till försäljning via portalen
www.huutokaupat.com.

Kommunstyrelsen
beslutade
30.3.2020 att aktiestocken i Kiinteistö Oy Trikar läggs till försäljning
via websiten www.huutokaupat.
com. Kommunstyrelsen förbehåller
sig rätten att godkänna eller förkasta
givna anbud. Tekniska avdelningen
befullmäktigas att handha detaljerna
kring försäljningen. Fullmäktige ska
godkänna försäljningen innan köpebrev kan undertecknas.

Fastigheten Trikar i Karis (bild från Google maps).

Avtal mellan kommunen
och pälsfarmarföreningen
om kompostplattorna

Mer resurser till
fritidsverksamheten
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen uttryckte 12.3.2020 sin oro över fritidsverksamheten riktad till barn och ungdom i kommunen.

Kommunens och pälsfarmarföreningens nuvarande avtal löper ut den 31.3.2020. Avtalet
har varit 2-årigt.

Resurstilldelningen är knapp och uppdraget att sköta
verksamheten utförs som en köptjänst av SÖU. Personen
som sköter detta är i regel anträffbar endast en dag i veckan på fritidskansliet. Det är en stor utmaning att utifrån
dessa premisser skapa en tillfredsställande fritidsverksamhet i kommunen.
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen beslutade vända sig till kommunstyrelsen och föreslå att det i budgetbehandlingen för år 2021 övervägs att återta fritidsledarbefattningen i egen regi och att se över resurstilldelningen
för fritidsverksamhet riktad till ungdom.

Nu har ett utkast till ett femårigt avtal uppgjorts för
tiden 1.4.2020-31.3.2025. Plattformarna i Edsvik och i
Molpe är till stor nytta för pälsdjursfarmarna. Om inte
plattformarna fanns, skulle farmarna bli tvungna att
bygga egna komposteringsunderlag.
Ersättningen i det nya avtalet är den samma som tidigare, dvs. 900 euro per år för avtalsperioden.
Tekniska nämnden godkände 14.4.2020 det nya avtalet för plattformarna i Edsvik och i Molpe.
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På NTM-centralen i Södra
Österbottens område, som omfattar landskapen Österbotten,
Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, kommer i år
ca 330 km vägar få ny beläggning. Detta är dubbelt mer än år
2019, då ca 170 km vägar fick ny
beläggning.

niska landskapen ska hållas på ens
nuvarande tämligen dåliga nivå,
borde varje år ca 480 kilometer väg
beläggas i NTM-centralen i Södra
Österbottens område. Att säkra en
långsiktig finansiering är viktigt för

att vägarna ska hållas på måttlig nivå.
UUSIKAARLEPYY
Om landsvägsinfrastrukturen
är i dåligt skick, belastar det miljön, är till
förfång för väganvändarna samt leder
till att näringslivets transporter blir
långsammare och kostnaderna större.

Beläggningsarbeten 2020

Sammanlagt kommer i år ca 21
miljoner euro att användas för att underhålla beläggningar och vägmarkeringar på det belagda vägnätet. Underhållsarbetena på det belagda vägnätet
består av att lägga ny beläggning på
vägarna, att lappa beläggningar samt
reparera vägmarkeringar. Vintern
som gått har varit dålig med tanke på
slitaget på beläggningen och skadorna på beläggningen har ökat snabbt.
En stor del av beläggningen på
vägnätet, särskilt när det gäller mindre vägar med beläggning, börjar
har nått slutet på sin livscykel och
beläggningen förfaller med en accelererande fart. På många ställen räcker det inte endast med att lägga ny
beläggning, utan det som behövs är
en förbättring av vägkonstruktionen.
För att landsvägarna i de österbott-

VAASA

Isokyrö

Maalahti

LAP
Laihia
Korsnäs

Ilmajoki

NÄRPIÖ
KURIKKA

Teuva

KASKINEN

Karijoki

miljöcentralen i Södra Österbotten.
Kommunen förband sig att uppgöra
en detaljplan för hela Kyrkobyvägens
KRISTIINANKAUPUNKI
vägområde
och göra beslut om gatuhållningen. Gatuhållningsbeslutet
Isojoki
av Kyrkobyvägen togs år 2014 och
sedan 11.2.2019 ingår Kyrkobyvägen
i Korsnäs kyrkoby detaljplan. Hela
Kyrkobyvägen har i detaljplanen beteckningen kulturhistoriskt betydande vägsträckning.
Vinterunderhållet av Kyrkobyvägen sköts i nuläget på samma sätt och
av samma entreprenör som sköter
Strandvägen i Korsnäs kyrkby. Vinterunderhållet omfattar sandning, plogning och hyvling av vägen. Sommarunderhållet omfattar gräsröjning 1
gång/sommar av dikesrenarna, vilket
utförs av utomstående entreprenör
kring midsommar.
Det finns ett flertal fastighetsägare
6.2019 / © Etelä-Pohjanmaan ELY liikenne ja infrastruktuuri / © Liikennevirasto

Den sträcka skrivelsen gäller går
från Kyrkparken till prästgårdsmuseet och Johan anser att diket ska vara
putsat, städat och kortklippt. Diket
är en del av landskapshelheten vid
Korsnäs kyrka och kyrkan besöks
sommartid av hundratals om inte tusentals personer.
Korsnäs kommun övertog år 2010
skötseln och underhållet av Kyrkobyvägen från Närings-, trafik- och

Peder

KAUHAVA

Skötsel av del av diket på Kyrkobyvägen
Johan Ulfvens har inlämnat
en skrivelse riktad till tekniska
nämnden om att Korsnäs kommun bör sköta diket vid Korsnäs
kyrka på ett sakligt sätt. Han
anser att diket på östra sidan
skall skötas såsom kommunen
sköter andra centrala områden
i kyrkbyn som kommungården,
Lärknäs och skolan.

Kommunal information

Strandvägen får ny beläggning i sommar
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KAUHAJOKI

som gränsar till Kyrkobyvägens vägområde och som själva klipper och
röjer vägområdet vid sina fastigheter,
vilket skapar ett fint och välskött gatuområde längs med Kyrkobyvägen.
Kommunen klipper och röjer vägområdet vid Bredblick, skolan och kyrkoparken i samband med att gräsmattorna klipps.
Tekniska nämnden konstaterade
14.4.2020 att vägområdet längs Kyrkobyvägen sköts med vinterunderhåll
och slyröjning sommartid. Kommunen är inte skyldig att utöka skötseloch underhållsansvaret på en specifik
sträcka av gatuområdet. Kommunen
behandlar samtliga markägare, som
gränsar till vägområdet lika längs
med Kyrkobyvägen och kommer därmed inte att utöka skötseln av vägdiket på det aktuella området.

SEINÄJOKI

Kommunal information

KORSNÄS
Nytt

Waterlooföreningarnas lerduveskyttebana
Ett avtal har uppgjorts mellan Waterlooföreningarna och
Korsnäs kommun gällande nedfall av hagel från Waterlooföreningarnas lerduveskyttebana
på en del av Korsnäs kommuns
ägda fastighet Norrback 2:187 i
Molpe by.

Legotiden är 20 år.
Waterlooföreningarna ansvarar för
eventuella åtgärder och saneringar
som miljömyndigheternas ålägger
skjutbanan under legotiden samt efter
legotidens utgång.
Tekniska nämnden behandlade
förslaget och föreslog att avtalet ska
godkännas 14.4.2020. Kommunstyrelsen godkände 27.4.2020 det uppgjorda avtalet i enlighet med tekniska
nämndens förslag.
Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta

Undantagslov för fast bostad
Fredrik Sten har anhållit om
undantagslov i avsikt att ändra
Köp av mark vid
fritidsbostaden till bostad för
Waterloo
fast boende på lägenhet RyysyI samband med Waterlooför- ranta 10:18 i Korsnäs kby.
eningarnas legoavtal för nedfall
Området är en del av strandgeneav hagel vid lerduveskyttebanan ralplanen och i planen har området
diskuterades om kommunen beteckningen RA (Område för friskulle införskaffa ett anslutan- tidsbostäder). Undantagslov söks
de område (del av 4:188), som för att byggplatsen finns inom RA.
gränsar till kommunens mark Avståndet från allmän väg till byggplatsen är ca. 1600 m. Grannarna har
2:187 vid Waterloo.
Det outbrutna området omfattar
0,43 ha nyplanterad skog. Det finns
sedan tidigare ett arrendeavtal, som
belastar det outbrutna området beträffande nedfall från skjutbanan på samma sätt som kommunens legoavtal.
Priset för markområdet är 800 euro.
Kostnader för köpvittnesarvode, lagfart mm tillkommer. Lantmäterikostnaderna uppskattas bli 1080 euro.
Köpesumman utgör totalt 1111 euro.
Kommunstyrelsen
föreslog
27.4.2020 för kommunfullmäktige
att markområdet införskaffas i enlighet med tekniska nämndens förslag.

hörts och de har inget att anmärka på
ansökan.
Tekniska
nämnden
föreslog
14.4.2020 för kommunstyrelsen att
undantag i enlighet med 171 § och

Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta
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172 § MBL kan beviljas, men följande motiveringar:
• byggplatsen uppfyller de krav
för ändring av fritidsbostad till
fast boende enligt kommunstyrelsens villkor från 2002
• byggnaden är ansluten till Molpe vattens vattenledningsnät
och avloppsvattnet är anslutet
till en sluten cistern.
För ändring av användningsändamålet från fritidsbostad till bostad bör
bygglov sökas. Beslutets giltighetstid
är 2 år, under vilken tid bygglov bör
ansökas av tillsynsnämnden.
Kommunstyrelsen
godkände
27.4.2020 undantagslovet i enlighet
med tekniska nämndens förslag.

KORSNÄS
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Byggmästare Ronny Stenbäck
har valts till ny byggnadsinpektör i Korsnäs kommun. Han tillträdde tjänsten 26.3.2020.

Kommunens nya byggnadsinspektör Ronny
Stenbäck vid sitt
arbetsbord.

Undervisningstimmar för år 2020-2021
Från skolorna har inkommit
äskanden om undervisningstimmar och övriga timmar för
nästa läsår. För årskurserna 1-6
äskas sammanlagt 334 timmar
samt för förskolegrupperna 60
timmar; totalt 394 timmar.
Skola

Elevantal

Korsnäs
Molpe
Taklax
Totalt

59
40
34
133

Bildningsnämnden
beslutade
17.3.2020 om timfördelningen för
läsåret 2020-2021. Totalt beviljades
381 undervisnings- och övriga timmar.

Förskoleelever
13
8
12
32

Timantal
20h + 134h
20h + 96h
20h + 91h
60h + 321h = 381h

Utökad arbetstid i
Specialundervisningstimmar för Taklax kök
år 2020-2021
Elevantalet stiger i Taklax

Lärare inom
småbarnspedagogik 50 %
Hannele Sillanpää beviljades
avsked från sin befattning som
lärare inom småbarnspedagogik. Sillanpää har arbetat 50 %
av heltid fr.o.m. 1.1.2018. Hon
går nu i ålderspension fr.o.m.
1.11.2020.

Vikariatet på 50 % har skötts av Annika Bäck, socionom med behörighet
som lärare inom småbarnspedagogik.
Bäck innehar en tillsvidare befattning
på 50 % som lärare + en tillsvidare
befattning som barnskötare på 50 %.
Bildningsnämnden
beslutade
17.3.2020 att Annika Bäcks anställning utökas till 100% som lärare
inom småbarnpedagogiken tillsvidare från 1.8.2020.
En barnskötarbefattning ändras till
en lärarbefattning inom småbarnspedagogiken (100%) från 1.8.2020
tillsvidare. Befattningen lediganslås
och besätts från 1.8.2020 tillsvidare.

Skolgångsbiträden
läsåret 2020-2021
Bildningsnämnden granskade
behovet av skolgångsbiträden/
assistenter i kommunens skolor
17.3.2020.
Följande skolgångsbiträden/assistenter arbetar eller nyanställningar
görs i skolorna för läsåret 2020-2021:

Korsnäs kby skola
Maj-Lis Österroos 28 h
Anna Malm 26 h
Saudina Hodzic 20 h
Hanna Blomqvist 28 h
nyanställning 20 h

skola och därmed även antalet Molpe skola
portioner, som skall tillredas.
nyanställning 28 h
Köksans arbetstid bör utökas
nyanställning 26 h
från 5,5 h/dag till 7 h/dag enligt
nyanställning 26 h
Bildningsnämnden tilldelade sko- gängse princip. Övriga skolors
lorna 50 specialundervisningstimmar timantal kvarstår som tidigare. Taklax skola

Skolorna har lämnat in anhållan om timmar för specialundervisningen. Sammanlagt ansöks om 47 timmar.
17.3.2020.
Korsnäs kby (59): 22 h
Molpe (40): 15 h
Taklax (34): 13 h

Bildningsnämnden
beslutade
17.3.2020 att arbetstiden för köksan i
Taklax skola utökas från 5,5 h/dag till
7 h/dag från 1.8.2020.
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Anette Bjurbäck 28 h
nyanställning 26 h
nyanställning 26 h
(ev nyanställning 20 h)

Kommunal information

Ny byggnadsinspektör

Ronny Stenbäck efterträder Johnny
Granqvist, som går i pension.
Byggnadsinspektören fungerar som
föredragande och sekreterare för tillsynsnämnden. Byggnadsinspektören
handhar dessutom arbetarskyddschefens uppgifter (10 %) och deltar
i planläggningsärenden som sakkunnig.
Ronny Stenbäck har varit företagare i hela sitt liv. Företaget Korsnäs
Städ- och Byggtjänst fortsätter under
ledning av frun Marina
och sonen Tim.

KORSNÄS
Nytt
Utvecklingen av elnätet
Under våren pågår projekt i Sundom, Solf,
Jungsund och Korsbäck. I Vasa, Korsholm och
Korsnäs kommer cirka 125 kilometer elkabel
grävs ner i jorden. Ifrågavarande projekt kommer att ge bättre leveranssäkerhet för kring 3 000
av Vasa Elnäts kunder.

HÖJNING AV
ANSLUTNINGSAVGIFTEN
FÖR AVLOPPET!

Olika terrängarbeten har trots pandemin kunnat utföras.
I Korsnäs pågår grävningsarbetet i Taklax-Bjurbäck-Korsbäckområdet och arbetet förväntas kunna fortskrida enligt
planerna.
Foto: Roger Bergström

Från och med 1.6.2020 höjs avgifterna för avloppsanslutningar.
Anslutningsavgiften för den första lokalen eller bostaden (max
250 m2 våningsyta):
Fram till 1.6.2020
Från och med 1.6.2020

3200 € exkl. moms, 3968 € inkl. moms
3600 € exkl. moms, 4464 € inkl. moms

Om du har frågor, kontakta Ulf Granås +358(0)50 5910 056

Anslut nu och få ett billigare pris!

Bild från kabelgrävningsarbeten
i Bjurbäck centrum.

The Last Straw
Lise Strandberg och Faruk Hodzic med UF-företaget The Last Straw nådde final i Våga vara företagsam-tävlingen. Till finalen kom 15 av totalt
1461 företag detta år.

Finalen hölls torsdagen den 23 april. Finalen avgjordes
i år helt digitalt och finaljuryn bedömde företagen genom
videor, digitala presentationer och videointervjuer.
Ungdomsföretagarna Lise Strandberg och Faruk Hodzic gjorde en god insats, men nådde inte ända fram. De
blev ändå inte helt lottlösa under tävlingsåret. De vann
Ambassador’s Entrepreneurial Challenge, som är USA:s
ambassads entreprenörstävling, förra året.
Årets bästa Ung Företagsamhet-företag i Finland blev
Jalo NY från Ylöjärvi och A.I.M Tracking NY från Åbo.
Jalo NY från gymnasiet i Ylöjärvi tillverkar flugor av
återvunnet och restmaterial. A.I.M Trackings affärsidé
är gps-spårning av batteridrivna verktyg inom byggbranschen.
Lise Strandberg och Faruk Hodzic tänker inte avsluta
verksamheten med finalplatsen. The Last Straw tillverkar
sugrör av vasstrån och säljer dem i små förpackningar på
marknader och på nätet. Nästa mål är att nå ut till företag
och restauranger med produkten.
- 2021 blir plastsugrör förbjudna i EU. Då ska vi vara
beredda, menar ungdomarna.
Info och foto från Ung Företagsamhet rf
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Lise Strandberg och Faruk Hodzic från The Last
Straw UF.
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Nu är det enbart Corona-pandemin som kan
påverka eller förhindra Korsnäs FF:s sommaraktiviteter. Föreningen åtnjuter en fantastisk och hälsosam utveckling.
Vi får spelglada och starka representationslag i
div. III och VI och vi har över 40 juniorer i spelled
samt första flicklaget i KoFF:s historia.
Föreningen jobbar flitigt med medelsanskaffningen. Just nu pågår skogsplanteringen, Korsnäs
FF:s vårtidning färdigställs, fotbollsföreningen
samlas till vårmöte och kommunens verksamhetsbidrag ansökes. Administreringen med spelares
arbetstillstånd, registreringar och annat pappersarbete kräver också en kunnig insats.
Tidningen tilldelas varje hem i Korsnäs-Malax och
innehåller artiklar om KoFF:s positiva utveckling,
preliminära spelplaner och spelarpresentationer.
Annonsörerna i tidningen stöder samtidigt föreningens verksamhet och Korsnäs FF tackar och
hoppas kunna inbjuda läsarna till trevliga säsongupplevelser på Korsnäs Arena, Korsnäsfotbollens
hemmaplan.
Roger Bergström
Marknadsföringsgruppen i
Korsnäs Fotbollsförening r.f.

Svenska folkpartiet i Korsnäs r.f.
Våren 2020 blev något vi tidigare inte varit med om
och inget vi riktigt heller kunnat föreställa oss. Undantagslagar råder för tillfället och vi vet inte hur
länge och vad som riktigt blir sen. Det är en ovan situation där många av oss blivit tvungna att förändra vår
vardag och vårt sätt att leva. Det mest påtagliga för
de flesta av oss kanske är avsaknaden av de normala
sociala kontakterna och aktiviteterna vi är vana vid.
Nu gäller det att vara uppfinningsrik och hitta nya former och sätt att umgås, peppa och stöda varandra på.
Vi klarar oss igenom krisen genom att stödja och hjälpa varandra som statsminister Sanna Marin uttryckte
det.
Som ytterligare en följd av den situation vi nu befinner oss i är SFP:s lokalavdelning i Korsnäs tvungna att
skjuta på årsmötet tills situationen förändras. Det här
är helt möjligt nu med stöd av den tillfälliga lagstiftningen som trätt i kraft. Nuvarande styrelse sitter kvar
och vi planerar ordna årsmöte så snart det är möjligt.

Även i en situation som denna finns det skäl att
blicka framåt. Om lite mindre än ett år går vi åter till
kommunalval i Finland. SFP är ett parti att lita på i
Korsnäs, i Österbotten och i Finland. För att det ska
fortsätta vara så behövs kandidater till kommunalvalet som representerar just er, invånarna i Korsnäs. Vi
önskar en bred kandidatlista med kvinnor och män,
olika åldrar, olika yrken, olika hembyar och med olika
intressen. Det är bredden och mångfalden som gör
att SFP kan vara där och fatta besluten som är bäst för
de allra flesta.
Du som är intresserad av samhällsfrågor, utveckling och din hemkommun ta kontakt med valkoordinator Lars Holmblad, epost: larserikholmblad@
gmail.com , tfn: 0400 865799 eller ordförande Sofia
Mitts-Björkblom, epost: sofia.m-b@hotmail.com , tfn:
040 7185853. Du behövs där besluten fattas!
Med önskan om en vår och sommar där vi med hjälp
av varandra och naturen kommer igenom detta!
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KoFF verksamheten
i god utveckling
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På gång i

KORSNÄS

Talkokväll vid muséerna
Måndagen den 11.5 klockan 18.00
hålls städkväll av uteområdena vid
muséerna.

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.
Sommarresan till Umeå-Piteå-Jokkmokk-Arvidsjaur är
inhiberad.
Nästa år ordnas
den med samma
program och
resrutt.
Ha en bra
sommar!

INFO FRÅN
KORSNÄS 4 H

Ta med egna räfsor, krattor, sekatörer, m.m.
Området är stort och vi följer myndigheternas
begränsningar och håller avstånd till varandra.

Matskolan

Arr: Korsnäs Hembygdsförening
och Föreningen Prästgårdsmuseet

Pga Corona så skjuts sommarens Matskola upp till augusti! Nya datum är
11-14.8 och platsen densamma, dvs
Korsnäsgården. De som redan anmält sig
till Matskolan i juni har automatiskt plats,
meddela om tidpunkten inte passar och Ni
önskar annullera platsen. Detta för att vi
ska kunna ger rum åt nya deltagare. Det
finns ännu platser till årets Matskola, info
och anmälan hittas på: www.matskolan.fi

Tack till alla som deltog i
påsklördagens tipsrunda!

Företagshäften
Om man utför sysslor hemma, kan man
fylla i dem i 4H:s företagshäften, Junioruppgiften riktar sig till barn upp till 10
år och Min 4H-uppgift över 10 år. Alla som
lämnar in sina häften i höst får pris! Solrosfröna har kommit, vill just Du delta i
4H:s traditionella solrostävling eller beställa ett företagshäfte, ta kontakt med
Petra. Info om medlemsskap mm. hittar
du på www.korsnas.fs4h.fi eller genom
att ta kontakt med Petra. Vi avvaktar läget med Corona vad gäller sommarens
verksamhet, håll koll på vår hemsida, Facebook eller Instagram.

Över 60 svar lämnades in och
många hade alla rätt. Vi lottade
fram 6 stycken vinnare:

Korsnäs: Linus Rosenqvist & Simon Sten
Molpe: Nellie Höstman & Signe Fröding
Taklax: Adrian Snickars & Matilda Bjurbäck

Grattis!

Baltikumvännerna
meddelar att verksamheten
vid gruvan är stängd
TILLSVIDARE.

Vid frågor, ta kontakt på: petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-876 48 38

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

HAR DU FRÅGOR?
ring Anna-Mi
Tel 050 3638056
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På grund av det rådande undantagstillståndet hålls
inga gudstjänster öppna för besökare. Istället bandas
gudstjänsterna och kan avlyssnas via församlingens
hemsida www.korsnasforsamling.fi
Kyrkan är öppen för stillhet och enskild bön
varje söndag kl 12 – 15. Pastorskansliet är stängt
tillsvidare.
Personalen är anträffbar enligt följande:
Kyrkoherde Janne Heikkilä, 044 410 1821 janne.
heilkkilä@evl.fi
Ekonomichef Christina Forss, 044 410 1822 christina.
forss@evl.fi

Kantor Desere Granholm, 044 410 1824 desere.
granholm@evl.fi
Tf Diakon Birgitta Norrvik, 044 410 1825 birgitta.
norrvik@evl.fi
Församlingsmästare, begravningstjänster,
fastighetstjänster, vaktmästeri
Matias Nylund, 044 410 1822, matias.nylund@evl.fi
Frank Hyden 044 410 1832 frank.hyden@evl.fi
Mathjälpen sker enligt överenskommelse med
diakonen.

Församlingen önskar alla läsare
en välsignad vår!

Barn och ungdomsledare Jan - Ola Granholm, 044 410
1823 jan-ola.granholm@evl.fi

”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall
lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er,
min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa
inte modet. ” Joh.14:24

Aktiviteter i Korsnäs prästgårdsmuseum
Vårstädning
Måndag 11 maj 2020 har vi gemensam vårstädning
på museiområdet med Korsnäs hembygdsförening. Vi
håller behörigt avstånd från varandra i bästa samförstånd! Alla tar egna räfsor och krattor med. Kaffeservering och korvgrillning utomhus!
Välkomna!

Takrenoveringar 2020-2021
Prästgårdsmuseets plåttak är från år 1926. Föreningen kommer att att under år 2020 och framåt sätta
Prästgårdsmuseets och uthusbyggnadernas tak i
skick. Föreningen har erhållit bidrag från Svenska kulturfonden och inväntar Museiverkets beslut. Korsnäs
församling har erhållit bidrag från Kyrkans centralfond.
Nya vasstak ska läggas på den gamla ladan och rian
på området. Vassen skördas under vårvintern 2021 för
att läggas på ladan och rian. Arbetet med vasstak görs
i samråd med Stundars. Kyrkstallarna som har tak på
gammaldags vis av tjärade bräder ska får nya brädtak
nu i vår.

Sommarprogram
Om myndigheternas pandemidirektiv tillåter oss att ha
muséet och sommarcaféet öppet i sommar så har vi
öppet 9.6-9.8.2020 kl 13-17 tisdag-söndag (måndagar
stängt).

9.6.Sommaröppning med spelmansmusik och diktläsning
Spelmansmusik och dikter som lockar både ung och
gammal till museet.
8.8. Sommarmarknad på museiområdet
Sång och musikprogram för barn och vuxna.
9.8.Temagudstjänst utomhus på museiområdet
med sång och musik
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 keramikern Kerstin Westmalm som verkat i 30 år som lokal
keramikföretagare. Hennes mest omtyckta produkter
är tomtar i keramik. Hon har ett stort sortiment av
andra keramikprodukter som vaser, skålar, ljusstakar
med egen design.
Den andra konstnären är 27-åriga naturfotografen
Jannike Nynäs från Korsnäs. Hon har haft flera fotoutställningar redan. Hennes naturfoton är enastående
vackra och motiven speciella och ibland överraskande
exotiska.
Den tredje konstnären är församlingsmästare Frank
Hydén, som tecknar djur, natur och människor.
Ni är alla hjärtligt välkomna till
Korsnäs Prästgårdsmuseum!
Styrelsen

19

På gång i Korsnäs

Korsnäs församling informerar

Folkhälsan informerar

KORSNÄS
Nytt

Föreningen Folkhälsan meddelar om simskolor sommaren 2020

Observera, denna annons utgår från att vi i sommar kan ordna simskoleverksamhet.
Vi följer ständigt med de direktiv som ges av Folkhälsans förbund och reserverar oss
för att ändringar kan ske plötsligt pga. rådande situation. Vi ber er följa vår sida på
Facebook för ytterligare information.
							Korsnäs 24.4.2020 // Styrelsen
Simskolorna riktar sig till barn födda 2014
eller tidigare.

Anmälan
Kom ihåg anmälan till sommarens
simskoleverksamhet. Antalet deltagarplatser är begränsat. Anmälan sker via
internet på följande adress https://
www.folkhalsan.fi/korsnas/ Kom ihåg att
meddela om eventuell transport i samband
med anmälan. Sista anmälningsdag är
15.6 för simskolorna vid Molpe simstrand
och 30.6 för simskolorna vid Harrström
simstrand.

22.6–3.7 vid Molpe simstrand
Barn från Molpe på förmiddagen
kl. 10.00 – 12.30
Barn från Korsnäs & Korsbäck på
eftermiddagen kl. 13.30 – 16.00
6.7–17.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström
kl.10.00 – 12.30
Lek och plask
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med
förälder eller annan vuxen.

Avgiften ska vara betald innan simskolan
inleds! Information om betalningen ges när
man gör anmälan via internet. Vid frågor
gällande sommarens simskoleverksamhet
kontakta simombud:
Eva Ramstedt 0505366281
Nadja Söderholm 0442759999

Grupp 1, 22–26.6. Molpe
Grupp 2, 29.6–3.7. Molpe
Grupp 3, 6–10.7. Harrström
Simlärare i Molpe: Hanna Enlund, Adam
Häggqvist, Ann-Sofie Ramstedt
Simlärare i Harrström: Hanna Enlund,
Adam Häggqvist
Lekledare i Molpe och Harrström: Adam
Ravald, Alma Södergran, Oliver Backholm
Avgifter
Lek och plask: 1 barn 15 €, 2 barn 25 €.
Simskola: 25 € per barn för medlemmar
och 30 € per barn för icke medlemmar i
Folkhälsan.
Avgiften för simmärken som barnen
tar under simskolan ingår i avgiften för
simkursen, det tillkommer alltså ingen
avgift för eventuella simmärken.
Transport till och från simskolan: 10 €
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Pappersinsamling i höst
IF Fyren kommer att ordna sin årliga pappersinsamling senare i höst (augusti/september).
Datum och mera information kommer i nästa
Korsnäs Nytt.
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Bibliotekets service till 70+!
Ring biblioteket tel 06-3479 140 eller bokbussens tel nr 050-3523 310 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!

Biblioteket stängt pga
Coronaviruset
Biblioteket och bokbussen är
tills vidare stängda för tiden
18.3 – 13.5.2020.

Återlämning av böcker

Virtuella sagostunder
För biblioteken i Finland har slutits ett avtal
med de organisationer som bevakar upphovsrätten för författare och illustratörer. Avtalet
ger tillstånd för biblioteken att producera
virtuella sagostunder och använda sig av alla
bilderböcker som utkommit, både i Finland,
Sverige och utomlands. Det är också tillåtet att
visa bilder ur böckerna, nog så viktigt för en
bra sagostund.
Sagorna kommer att läggas upp på Bibliotekskanalen.fi som är bibliotekens gemensamma
radio-och tv-kanal. Därifrån kan biblioteken
sedan länka till sin fb-sidan. Avtalet gäller i
första hand t o m 22.6.202 och därefter försvinner materialet. Om undantagstillståndet fortsätter kan avtalet förlängas.
Korsnäs bibliotek har en egen sagofarbror i
Pontus Westmalm, och nu kommer det att
finnas favoritsagor att lyssna på medan biblioteket väntar på att få öppna för både små och
stora kunder!
Har du någon saga som du vill höra? Mejla
( be en vuxen) till biblioteket@korsnas.fi så
kanske Pontus läser just din saga!
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Det är nu tillåtet att återlämna böcker i returboxen och biblioteket får hantera det returnerade materialet. Den förlängda lånetiden är
i kraft till slutet av juli, så du behöver inte ha
någon brådska med returerna.
Vi hoppas förstås kunna öppna så fort som
möjligt, men i skrivande stund finns ingen
information om det. Följ med bibliotekets
information på Facebook och nu också på
Instagram.

Viddla.fi
Fredrikabiblioteken inklusive Korsnäs bibliotek
vill muntra upp sina kunder nu då vi inte kan
ses öga mot öga i biblioteket.
Vi kan erbjuda en helt ny service via tjänsten Viddla.fi, Den som har lånekort och pinkod kan streama tre filmer per månad till sin
smart-tv, dator eller mobil helt gratis!
Lånekort och
pin fås i biblioteket och på
viddla.fi finns
närmare instruktioner om hur
det fungerar!
Biblioteket
önskar alla trevliga filmstunder!
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Så skriver Tomas Ledin
och vi planerar redan för höstens program.
Hoppas ändå på en skön sommar för oss alla!
Och detta är något av allt vi kan se fram emot i
höst.

Konsert med Trio Oriana
I september, söndag 17.9. blir det konsert
med en ukrainsk sånggrupp Trio Oriana, som
sjunger och spelar bandura.

Årets föreningsbidrag
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen sammanträder tisdag 16.6. för att dela ut verksamhets-, drifts- och museibidrag till föreningar och
enskilda.
Ansökan inlämnas senast 10.6.2020 (i bibliotekets inkast eller kommungårdens postlåda) dvs
ansökningsblanketten ifylld jämte befintliga bilagor, varav åtminstone bokslutet borde finnas.
Ansökan kan kompletteras fram till mötet, men
ansökningsblanketten ska vara ifylld och inlämnad senast 10.6.2020. Bidraget kan betalas ut då
årsmötet hållits och resterande bilagor lämnats
in.
Till den förening som har kompletta handlingar, godkända av årsmötet, betalas eventuellt bidrag ut i juni efter sammanträdet.
Mer information Carola Bäckström, Biblioteket
06-3479140.

Tove Jansson -teater
Wasa Teater besöker biblioteket med en Tove
Jansson-pjäs för barn, 7.10 med två föreställningar på förmiddagen.
Föreställningen ”Det osynliga barnet” handlar
om Ninni som har blivit osynlig efter att hon
behandlats illa. Muminfamiljens omsorg gör
att hon sakta börjar synas igen. Det osynliga
barnet är en föreställning om utanförskap och
om att bli sedd.
Wasa Teaters uppsättning av Det osynliga
barnet är en turnerande dockteaterföreställning. Föreställningen turnerar under hösten
2020 runtom i Österbotten med Susanne
Marins som skådespelare.

Teaterresa till AYN
Teaterresa till pjäsen AYN är en katastrofal kontorskomedi om företaget Fountainhead och
dess anställda.
Hur de jobbar med att rädda företaget, sig
själva och jorden. Strategier ska skrivas, framtidstron är stark. Det finns inga motgångar, bara
möjligheter. Pjäsen är nyskriven av korsholmaren Andreas Westerberg.

Bolag och föreningar får senarelägga
sina årsmöten
Pressmeddelande 16.04.2020
Regeringen föreslår tillfällig lagstiftning för att bolag,
andelslag och föreningar ska kunna ordna sina möten
oberoende av coronaepidemin och begränsningen av
sammankomster och med beaktande av behovet av
hälsoskydd. Ändringarna föreslås vara i kraft till slutet av
september.
Enligt förslaget kan föreningsmöten och andra motsvarande möten som avses i lag skjutas upp till och med
slutet av september. Sammanslutningens styrelse måste
ändå upprätta bokslut senast i slutet av juni.
De föreslagna lagändringarna ska också underlätta ordnande av och deltagande i möten på distans och genom
fullmakt.
Syftet med de förslagna ändringarna är att trygga ostört
beslutsfattande i sammanslutningar och säkerheten
medan coronaepidemin pågår.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Den
temporära lagstiftningen ska enligt planen vara i kraft till
slutet av september.

23

Aktuellt från bibliotek-, kultur och fritidssektionen

Sommaren är kort
Det mesta regnar bort
...
Hösten kommer snart
Det går med vindens fart
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Årsmöten
ÅRSMÖTE

Till kioskverksamheten vid Harrström simstrand sökes serviceinriktade

Baltikumvännerna i Korsnäs församling rf kallar till
årsmöte tisdagen den 19 maj 2020 kl. 18.00 i Korsnäs
församlingshem. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga
ärenden samt för andra och avgörande gången initiativet att upphäva föreningen.

äldre och yngre
SOMMARJOBBARE (en eller flera)

Till arbetsuppgifterna hör att helt och hållet
sköta allt som berör kiosken. Önskvärt att
verksamheten sköts under juni, juli och
augusti. En eller flera ungdomar kan även dela
på uppdraget.
Anmälan om intresse meddelas Kent Norrdahl
(tel 3645 198 eller 050-358 9124). Han ger även
närmare uppgifter.

Anmäl deltagande till sekr. G Kronqvist per tel 0400
866797 eller e-post info@baltikumvannerna.fi senast
12 maj. Om intresse finns ordnas möjlighet att delta i
mötet digitalt.
Styrelsen

VÅRMÖTE
Korsnäs Fotbollsförening-75 r.f. håller vårmöte 1.6.2020
kl 19.00 på Waterloo servicehus.

Till salu
Uthyres

Villa på Halsön, Laxbåden

Stadgeenliga ärenden.

2 rum,
kök, byggt
bastu 1982,
54 m2uthus
uthyres
i Molpes
Villa
51 v-m2,
och utedass.
absoluta
centrum,
Söderbyvägen
3.
Fastigheten 280-404-16-44, ca 6,5 ha. Naturaområde.
Närmare
information:
Kontakta
Göran
Pellfolk, tel 040-7365597, goran.
Erik 0500 362617för närmare information.
pellfolk@netikka.fi

Välkomna!

Anna-Mi 050 3638056
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Uthyres

Båthusplats i Mulurin
Morsdagsblommor
Sommarblommor
hela sommaren

Ombyggt och muddrat.
Kontakta Göran Pellfolk, tel 040-7365597, goran.
pellfolk@netikka.fi för närmare information.

Välkommen!

Anne Häggdahl, Molpe
tel 0440-62 88 66
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KORSNÄS APOTEK informerar
Under dessa undantagsförhållanden som nu
råder har vi på apoteket satt upp plexiglas vid
kundbetjäningspunkterna. Vi arbetar med handskar
på och vi har också handdesinfektion åt kunderna att
tvätta händerna med då man kommer in på apoteket
och går ut. Vår självvalsdel är tillsvidare stängt för
kunderna, så vi hämtar det som kunden vill köpa.
Detta för att minska risken för smitta från ytor och
förpackningar och att det är svårt att hålla avstånd till
varandra i självvalsdelen.
Under epidemiperioden erbjuder vi GRATIS
HEMKÖRNING av mediciner åt personer över
70 år och riskgrupper. Ring isåfall nr 063641548
efter kl 10.00 , så kommer vi överens om tidpunkten
för leveransen. Ge förutom uppgifter om ditt namn,
signum och vilka mediciner du vill ha också dina
adressuppgifter och din telefonnummer. Kom ihåg att
ringa i god tid innan medicinen är slut, för receptet
kan behöva förnyas eller vi kanske måste beställa
varan ! Vi levererar medicinpåsen fram till dörren och
inne i påsen finns en faktura.
Man kan också ringa apoteket och beställa vilka
mediciner man vill ha på förhand, oberoende vilken
grupp man tillhör så expedierar vi dem färdigt så går
apoteksbesöket snabbt.
Är man förkyld bör man inte alls komma in till
apoteket. Ring isåfall 063641548 så kommer vi
överens om ett alternativt sätt att leverera medicinen,
tex utanför apoteket. Eller så ger man sitt fpa kort åt
någon annan som kan köpa ut ens mediciner.
Vill ännu påminna om att hålla avståndet till följande
kund minst 1 meter. Och har man bankkort är detta
att föredra som betalningsmedel under denna period,
men det är naturligtvis inte förbjudet att betala med
kontanter.
Hoppas alla förstår epidemins allvar och att alla
handlar ansvarsfullt för andra kunders skull
och för de anställdas hälsa och välmåendes skull !
Tillsammans tar vi ansvar för varandra !

ORIONS
samlingskampanj
På måndagen den 27.4 börjar Orions
samlingskampanj som pågår till den
31.7.2020.
Man samlar stämplar för varje Orions
egenvårdsprodukt som kostar minst 9
eur och får välja en fin produktgåva då
stämpelpasset är fullt.
Denna gång finns även en immateriell
gåva med.

ORIONS SAMLARKAMPANJ – FINNS NU ÄVEN I MOBILEN!

Du får en produktgåva med sex samlarstämplar.
Samlarprodukten är en egenvårdsprodukt med ett värde på minst 9 euro
(läkemedel, bassalvor som ersätts av sjukförsäkringen och djurprodukter ingår inte i kampanjen).
Samlarkampanjen pågår 27.4–31.7.2020.

itsehoitoapteekki.fi

Korsnäs Apotek
Silverbergsvägen 20, 66200 Korsnäs
telnr 06-3641 548
www.korsnasapotek.fi

Våra öppethållningstider är kl. 9-18 om vardagarna och
kl. 10-14 om lördagar. Söndagar stängt
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KOM I HÅG MORSDAG 10.5 !
(Ännu viktigare i coronatider)

Stort urval av blommor m.m.
Erbjudande
MINIROS

1 st 6,50 €
3 st 15,00 €

OBS! ing!
örn
k
t
u
Även

Morsdagsöppet lördag kl. 9-14

Tom 19.6 öppet vard kl. 9-17

söndag kl. 11-13

lörd kl. 9-12

Välkomna till Korsnäs Blomster
Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

Denna sommar vill vi verkligen
njuta av vackra sommarblommor!
Vi öppnar direktförsäljningen
från växthuset i år igen.

Öppet
onsdagar och söndagar

fr.o.m. 20.5 till 24.6
(stängt den 21.6)

kl. 16-20.

Kenneth Enlund
Helenelundvägen 40
Helenelund
Tel: 0400-293 929

Vår verksamhet och mer av vårt utbud kan du se om
du följer oss på Instagram:
@enlund_kenneth_sommarblommor
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INKOMMET FÖR I ÅR
TRÄVIRKE 22x100

Stort utbud
trädgårdsredskap i lager

GREENCARE
TRÄDGÅRDSMYLLA 40L

5st 10€

GTA 26 GRENSÅG

129€

Direktförsäljning och Blommarknad
Direktförsäljningen av blommor öppen dygnet runt
utanför vår kontorsbyggnad.
Nytt för i år:

Tomatplantor, gurkplantor, paprikaplantor, chili etc finns i
det lilla växthuset vid ytterdörren. Välj själv vad ni vill ha!

Blommarknaden ordnas i vecka 21, annons i
Vasabladet 19.05.
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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MERIS’S TEAMWORK
& Korsnäs Biltvätt
Vi utför allt som kunderna
behöver hjälp med
• Fastighetsskötsel
• Maskinuthyrning
• Målningsarbete
• Taktvättning
• Fasadtvättning
• Trädfällning
• Städning av fastigheten
• Fönstertvättning
• Gräsklippning
• Målning av hustak

• Däckbyte 25 €

Vi byter era däck och tvättar 		
dem rena

• Biltvätt - priser från 20 €
• Tvätt/städning av inredning från 40 €
• Tvätt/Vaxning - priser från 80 €
Tvätt av utsidan och Vaxning

• Tvätt/städning av inredning/
Vaxning - 100 €
Tvätt av utsidan + vaxning +
städning av inredning

• Polering enligt överenskommelse - fråga om priset

Vi finns på Silverbergsvägen 23 i Korsnäs
Tel 040 7426390
e-post meristeamwork@live.com
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Elämä Korsnäsissa
poikkeusoloissa
Elämämme poikkeustilassa, jolle ei löydy vastinetta maamme nykyhistoriasta. Maamme eduskunta ja hallitus julistivat
poikkeustilan ja se myös antaa hallitukselle suorat valtuudet,
jotka ulottuvat meihin myös kuntatasolla. Työmme kunnan eri
laitoksissa on tänä päivänä hyvin erilaista kuin mihin olemme
tottuneet ja mitä emme voineet kuvitella vielä tämän vuoden
tammikuussa.
Meillä kunnassa on normaali johtoryhmä, johon kuuluvat osastopäälliköt johdollani, ja johtoryhmällä oli ensimmäinen kriisikokouksensa 16.3. Sen jälkeen meillä on
ollut kokouksia kerran tai useammin viikossa ja olemme
kasvattaneet kokousten osanottajamäärää myös toiminnan vastuuhenkilöillä. Olemme tehneet sen voidaksemme
nopeuttaa tiedon kulkua yksiköihimme ja pysyäksemme
ajan tasalla yksiköidemme tilanteesta. Olemme tehneet
sen voidaksemme keskustella esiin tulevista konkreettisista ongelmista saman pöydän ääressä ja ottaa ongelmiin
kantaa ja löytää konkstuktiivinen tapa tilanteiden hoitoon.
Sellainen konkreettinen ongelma oli esimerkiksi sosiaali- ja terveysministriön ohje suojavarustuksen käytöstä
kaikessa asiakastyössä. Jos käyttäisimme kunnan varastossa olevia kirurgisia kertakäyttömaskeja, niin ne loppuisivat melko pian, ja niiden käyttö tuntui tarpeettomalta,
kun ei vielä ollut tietoa tartunnan saaneista. Ministeriö
suositteli, että terveiden asiakkaiden kanssa voisi käyttää
huivisuojaa, mutta silloin on riski mahdollisesta “pöpöjen” leviämisestä omiin kasvoihin huivia päälle pantaessa
ja otettaessa pois. Hieman varovaisesti aloimme ommella itsevalmistettuja kasvosuojaimia, ja nyt parannamme
tilannetta ostamalla lisää kankaisia kasvosuojia Vaasan
sairaanhoitopiirin hankinnan kautta. Suurkiitos kaikille
teille, jotka olette olleet avuksi tässä!
Meillä kunnassa on myös oma pandemiasuunnitelma,
jota noudatamme, ja jonka perusturvalautakunta päivitti
täällä Korsnäsissa 24.3.2020 pidetyssä kokouksessaan.
Sen mukaan valmistaudumme ja muutamme toimintaa
niin, että tiedämme, miten toimia, jos joku yksiköidemme
asukkaista tai joku henkiökuntaan kuuluva saa tartunnan.
Meillä on myös alueellinen Vaasan sairaanhoitopiiriä koskeva pandemiasuunnitelma ja Maalahden-Korsnäsin terveydenhuoltoyhteistyön suunnitelma.

Opetus ja etätyö
Koulumme harjoittavat etäopetusta ja meillä on myös
muutama lapsi lähiopetuksessa kussakin koulussa. Var-

haiskasvatuksessa on noin 30 % lapsista paikalla eri yksiköissä. Olemme yrittäneet noudattaa ministeriön suosituksia siitä, että lapsiryhmien on oltava pieniä eikä niitä
yhdistetä, vähentääksemme sillä tavalla tartuntariskiä.
Osa keittiö-, siivous- ja koulunkäyntihenkilökunnasta
on erityyppisillä lomilla, ja osa on työssä, ja muutamat
työskentelevät muualla kuin normaalissa työpaikassaan.
Sivistyslautakuntamme on nyt myös päättänyt jakaa ruokakasseja etäoppilaille ja toivomme perheiden arvostavan
sitä.
Korsnäsin antama tieto on jatkuvasti jaettu kotisivujen ja facebook-tilimme kautta, ja lisäksi vastaava tieto
on myös aivan perinteisellä ilmoitustaululla kunnantalon ikkunassa. Lisäksi Korsnäsin Uutisten viime numero
sattui ilmestymään sopivasti ja panimme tiedon myös lehteen, joskin sekin tieto ehti muuttua ennen lehden saapumista talouksiin.
Tiedottamisen haaste on ehkä juuri ollut se, että olemme olleet välistä liiankin nopeita omassa kunnallisessa
tiedottamisessamme ja sitten on osoittautunut, että ministerit tulkitsevat asioita toisin tai tehdään uusia päätöksiä,
minkä johdosta kunnan alkujaan antama tieto osoittautuu
virheelliseksi. Tuolloin olemme voineet vain pahoitella
tapahtunutta, ja pyrkimyksemme on olla eri suhteissa tiukempia, koska silloin on helpompi myöhemmin höllentää
rajoituksia.
Tilanne on tällä hetkellä se, että teemme etätyötä, mikäli se on mahdollista, ja kunnankanslia on suljettu. Olemme tavoitettavissa puhelimitse, ja vaihteessa ja infossa on
henkilökuntaa kuten tavallisesti päiväsaikaan, jotta voimme palvella ja pitää toimintaa yllä.
Kirjasto ja kirjastobussi ovat suljettuina, ja töissä on
vain kirjastoimen päällikkö, joka hoitaa sen tiedon, jota
on annettavissa etänä, ja tekee myös normaaleja sisäisiä
työtehtäviä. Näinä aikoina voidaan markkinoida e-kirjoja
ja muuta digitaalista lainausta aiempaa enemmän, mutta
on tullut tiukat määräykset siitä, että kirjoja ei saa antaa
ulos tai ottaa vastaan.
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Lärknäs/Annakoti muutti työtapaansa pandemiasuunnitelman mukaisesti ja siellä on vallinnut vierailukielto aina
poikkeustilan alkamisesta saakka.
Kotipalvelun henkilökunta työskentelee myös pandemiasuunnitelman mukaisesti ja he tulevat käyttämään
kankaista nenä- ja suusuojaa, myös käydessään terveiden
asiakkaiden luona, jotteivat mahdollisesti itse tartuttaisi
ketään. Tämän pahan viruksen aiheuttama tartunnan leviäminen näyttää olevan uskomattoman nopeaa ja seuraamme ministeriön ohjeita siitä, millaisia suojia eri yksiköidemme henkilökunnan on käytettävä. Mahdollisessa
epäilyssä tartunnassa käytetään kertakäyttösuojaa samojen ohjeiden mukaisesti.
Alueellisesti osallistumme etänä pandemiayhteistyöryhmiin, joissa valtiolliset, alueelliset ja kunnalliset viranomaiset jakavat yhdessä tietoa tilannekuvasta, ja samalla
saamme kunnista raportoida tilanteestamme mitä tulee
lasten toimintaan, koulujen työhön, henkilöstötilanteeseen sekä eri yksiköidemme suojavarustuksen määrään.
Tähän mennessä olemme voineet ilmoittaa, että tilanne
Korsnäsissa on rauhallinen ja vakaa.
Poikkeustilanne on nyt voimassa 13.5.2020 saakka,
mutta ravintolat on jo suljettu toukokuun loppuun, joten
voidaan ajatella, että yhteiskuntamme on enemmän tai
vähemmän suljettu aina kesäkuukausille saakka, mutta
se on henkilökohtainen ajatukseni tilanteesta. Meidän on
pakko odottaa viikko viikolta tilanteen kehittymistä. Lisää tietoa on luvassa toukokuun alussa, lähinnä mitä tulee
koulujen avaamiseen.
Kunnan päätöksenteossa olemme ottaneet käyttöön etäkokouksia varten alustan, jota voimme käyttää eri yhteyksissä. Tämä mahdollisuus otettiin huomioon jo kunnan
vuoden 2017 hallintosäännössä, joka tuli uuden, vuoden
2015 kuntalain myötä.
Tähän mennessä Korsnäsissa on otettu se linja, että
emme lähde yhteistoimintaneuvotteluihin ja lomautuskeskusteluihin. Yksiköissämme ja niiden välillä vallitsevan hyvän yhteistyön ansiosta olemme yrittäneet rakentaa
arkea vapaaehtoisin toimin ja toivomme, että henkilökunta ja kuntalaisiet antavat sille arvoa, mutta jollei valtiolta tule mitään tukea ja poikkeusolot jatkuvat pitkään,
niin pitkällä tähtäimellä se ei ole taloudellisesti kestävää.
Suuri kiitos kaikille, jotka tavalla tai toisella tuette
ja autatte, jotta voimme selvitä tästäkin kriisistä täällä
Korsnäsissa niin hyvin kuin mahdollista.

Christina Båssar, kunnanjohtaja

Yksinyrittäjien tuki
Koronaepandemian vuoksi tuloja menettäneiden yksinyrittäjien tukemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö velvoitti kunnat hoitamaan yksinyrittäjille suunnatun tuen toimeenpanon. Tehtävä on
kunnille vapaaehtoinen.

Kaikilla kunnilla on laskettu osuus tukimuodon ensimmäisestä erästä. Kaikkiaan tuki on 250 miljoonaa euroa.
Korsnäsin kunnan osalta lasketaan olevan 96 yksinyrittäjää, ja kunta voi hakea 119.723 euron tukiosuutta. Tuki
riittää noin 60 yrittäjälle, koska tukisumma on vahvistettu
2.000 euroon yritystä kohti.
Vaasanseudun kunnat ovat yhdessä sopineet, että yhteinen elinkeinoyhtiö VASEK vastaanottaa ja tarkastaa
hakemukset. Sitten kunnallisen virkamiehen tehtäväksi
jää yksittäiset päätökset hakemusten myöntämisestä tai
hylkäämisestä. Kunta maksaa tuen niille yrityksille, joille
tuki on myönnetty.
Kunnan hallintosäännössä ei ole yksittäistä virkamiestä,
jolla on valtuudet tämänkaltaisten päätösten tekemiseen.
Jotta myönnetyistä tukisummista saataisin täydellinen
dokumentaatio ja yleiskatsaus, olisi varminta kirjoittaa
päätökset kunnan virkamiespäätösten järjestelmään.
Kunnanhallitus totesi 27.4.2020, että elinkeinoyhtiö
VASEK hoitaa tukihakemusten markkinoinin ja vastaanottamisen sekä tarkistaa, että hakijat täyttävät ministeriön tuelle vahvistamat kriteerit.
Kunnanhallitus päätti edelleen anoa 119.723 euron valtionosuutta yksinyrittäjien tukea varten.
Kunnanjohtajalle ja talouspäällikölle annettiin valtuus
tehdä virkamiespäätökset yksinyrittäjien tukihakujen myöntämisestä tai hylkäämisestä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti.

Maksuaikaa ilman
viivästyskorkoa
Joukko yrityksiä, jotka vuokraavat Korsnäsin
kunnalta toimitiloja ja kiinteistöjä, ovat kääntyneet kunnan puoleen sen johdosta, että koronapandemian aikainen poikkeustila vaikuttaa
heidän talouteensa hyvin negatiivisesti. Heidän
toivomuksenaan on , että he voisivat siirtää vuokrien maksuajankohtaa koronapandemian aikana ilman myöhästyneestä vuokranmaksusta aiheutuvaa viivästyskorkoa.

Korsnäsin kunta perii tänä päivänä viivästyskorkolain mukaista viivästyskorkoa myöhästyneistä maksuista.
Viivästyskorko on nykyään 7 %.
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Kiinteistön myynti
Karjaalla

Stipendien jako
Silverbergin stipendirahasto
Kunnanhallitus myönsi 27.4.2020 stipendin
kevätlukukaudelle 2020 Silverbergin stipendirahastosta kaikkiaan 42 hakijalle. Kaikki hakijat
täyttivät vaatimukset ja saavat kukin 350 euron
stipendin.

Seuraavat opiskelijat saivat stipendin: Nedim Bosnjakovic, Elias Bäckman, Hanna Bäckman, Richard Bäckman, Chit Cidlaaye, Sara Eklund, Viljam Grahn, Linnéa
Granholm, Kim Haga, Hugo Helenelund, Emma Häggdahl, Richard Häggdahl, Simon Häggdahl, Emily Häggdahl-Lund, Nico Häggqvist, Nina Kronholm, Alexandra
Kronstrand, Jesper Lindholm, Jolly Lågas, Karolina Mattans, Janice Mattlar, Josefine Mattlar, Oo Meh, The Meh,
Anna Nguyen, Jakob Nilsson, Anders Nordmyr, Johanna
Nylund, Alexander Nyström, Phyophyo Oasis, Tani Oasis, Emelie Reinilä, Simon Sandholm, Tilde Stenbäck,
Christoffer Törnroos, Lucas Westerholm, Felicia Åbacka,
Amanda Åkersten, Robin Österberg, Jasmine Östling, Johan Östman ja Lovisa Östman.

Korsnäsin kunta omistaa 100 % kiinteistöyhtiö
Kiinteistö Oy Trikarin osakkeista. Korsnäs hankki yhtiön, kun kunta oli isäntäkunta Korsnäsin
Kurssikeskukselle, joka harjoitti aikuisopetusta
koko suomenruotsalaisella alueella. Maan eteläisten osien toiminta siirrettiin 2009 Axxellille samassa yhteydessä, kun Korsnässa ollut toiminta
Korsnäsin kunnan
siirrettiin SÖFUKin kuntayhtymälle.
Kiinteistöyhtiö omistaa Karjaan keskustasta 2668 m2
käsittävät tontit 710-51-3-5 ja 710-51-3-6. Alueella on
voimassa oleva kaupunkikaava, jota tällä hetkellä tarkistetaan. Yhtiö omistaa tonteilla 1943 ja 1979 rakennetun
betonisen rakennuksen. Kerrosala on 2784 m2 ja koko
rakennusala on 3232 m2. Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon ja on yleisesti katsoen hyvässä kunnossa. Rakennus on kolmikerroksinen ja siinä on hissi.
Kiinteistöyhtiö on taloudellisesti miltei velaton. Jäljellä on kaukolämmön asennusta varten otettu noin 10.000
euron laina. Mutta kassalikviditeetti on hyvä, ja laina voidaan lyhentää kokonaisuudessaan, mikäli myynti tulee
ajankohtaiseksi.
Nykyään Korsnäsin kunta pitää vuokralla rakennuksen
tiloja, mutta vuokraustoiminta näyttää noin 50.000 euron
vuosittaista alijäämää.
Rakennukset ovat olleet viime vuodet myynnissä kiinteistöyhtiön hallituksen kautta, mutta myynti ei ole onnistunut. Yhtiön hallitus ehdottaa, että Korsnäsin kunta
panee koko osakekannan myyntiin www.huutokaupat.
com –portaalin kautta.
Kunnanhallitus päätti 30.3.2020, että Kiinteistö Oy Trikarin osakekanta pannaan myyntiin www.huutokaupat.
com -sivuston kautta. Kunnanhallitus pidättää itselleen
oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Tekninen osasto valtuutettiin hoitamaan myynnin yksityiskohdat. Valtuusto hyväksyy myynnin ennen kuin kauppakirja
voidaan allekirjoittaa.

stipendirahasto
Neljä opiskelijaa haki stipendiä Korsnäsin kunnan stipendirahastosta. Hakijoista yksi ei täytä stipendin saamiselle asetettuja vaatimuksia.Kunnanhallitus päätti
27.4.2020 jakaa kaikille kolmelle vaatimukset täyttävälle
hakijalle 105 euron stipendin kevätlukukaudelle 2020.
Seuraavat opiskelijat saivat stipendin: Zacharias Häggdahl-Lund (Svenska Handelshögskolan), Benjamin Nedergård (Aalto yliopisto) ja Janina Westerdahl (Svenska
Handelshögskolan).

Waterlooyhdistysten
savikiekkoampumarata
Waterlooyhdistysten ja Korsnäsin kunnan
välillä on tehty sopimus, joka koskee haulilaskeumaa Waterlooyhdistysten savikiekkoampuramaradalta osalle Korsnäsin kunnan omistamaa
Norrback 2:187 –kiinteistöä, Moikipään kylässä.

Vuokra-aika on 20 vuotta.
Waterlooyhdistykset vastaavat niistä mahdollista toimenpiteistä ja saneerauksista, joihin ympäristöviranomaiset saattavat velvoittaa ampumaradan vuokra-aikana
ja vuokra-ajan päättymisen jälkeen.
Tekninen lautakunta käsitteli ehdotuksen 14.4.2020 ja
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Kunnanhallitus päätti 27.4.2020, että kunnalta huoneistoja ja kiinteistöjä vuokraavat yritykset voivat anoa
pidennettyä maksuaikaa vuokrilleen koronapandemian
johdosta. Anomuksen voi tehdä vapaamuotoisesti.
Kunnanhallitus asennoitui positiivisesti yrittäjien toivomukseen pidennetystä maksuajasta niille vuokrille,
jotka lankeavat maksuun huhtikuusta syyskuuhun vuonna 2020. Pidennetystä maksuajasta ei koidu yrityksille
viivästyskorkoa. Kunkin kuukauden myöhästynyt vuokranmaksu voi olla myöhässä korkeintaan kaksi kuukautta ilman että siitä seuraa viivästyskorkoa.
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ehdotti sopimuksen hyväksymistä. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn sopimuksen, 27.4.2020, teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Maan osto Waterloosta

Kirkonkyläntien
oja-osuuden hoito
Johan Ulfvensilta tuli tekniselle lautakunnalle
kirjelmä, että Korsnäsin kunnan on hoidettava
Korsnäsin kirkolla oleva oja asianmukaisella tavalla. Hänen mielestään itäpuolella oleva oja olisi
hoidettava kuten kunta hoitaa muita kirkonkylän
keskeisiä alueita, kuten kunnantaloa, Lärknäsia
ja koulua.

Waterlooyhdistysten savikiekkoampumaradan
haulilaskeumaa koskevan sopimuksen yhteydessä keskusteltiin, hankkisiko kunta kunnan
Waterloossa sijaitsevaan maahan 2:187 rajoittuKirjelmässä tarkoitettu ojaosuus kulkee Kirkkopuisvan alueen (osa alueesta 4:188).
tosta pappilanmuseolle ja Johan on sitä mieltä, että ojan
Erottamaton alue käsittää 0,43 ha vastaistutettua
metsää. Jo aiemmalta on olemassa vuokrasopimus, joka
rasittaa tätä erottamatonta aluetta ampumaradalta tulevan
haulilaskeuman osalta samalla tavalla kuin kunnan kanssa tehdyssä sopimuksessa.
Maa-alueen hinta on 800 euroa. Lisäksi tulee kustannukset kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatuksesta
ym. Maanmittauskustannukset arvioidaan 1080 euroksi.
Kauppahinta on kokonaisuudessaan 1111 euroa.
Kunnanhallitus ehdotti 27.4.2020 kunnanvaltuustolle,
että maa-alue hankitaan teknisen lautakunnan ehdotuksen
mukaisesti.

Kunnan ja turkistarhaajien yhdistyksen
välinen sopimus kompostialustoista
Nykyinen kunnan ja turkistarhaajien yhdistyksen välinen sopimus päättyy 31.3.2020. Sopimus
on ollut 2-vuotinen.

Nyt on tehty viisivuotinen sopimusluonnos ajalle
1.4.2020 – 31.3.2025. Edsvikissä ja Moikipäässä sijaitsevat alustat ovat suureksi hyödyksi turkistarhaajille. Jollei
alustoja olisi, tarhaajien olisi pakko rakentaa omia kompostointialustoja.
Uudessa sopimuksessa korvaus on sama kuin aiemmin,
ts. 900 euroa vuotta kohti sopimuskaudelta.
Tekninen lautakunta hyväksyi 14.4.2020 Edsvikin ja
Moikipään alustoja koskevan uuden sopimuksen.
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tulisi olla siivottu ja ruoho leikattu lyhyeksi. Oja on osa
Korsnäsin kirkon maisemakokonaisuutta ja kirkossa vierailee kesäaikaan sadoittain, jollei tuhansittain, ihmisiä.
Korsnäsin kunta otti vuonna 2010 huostaansa Kirkonkyläntien hoidon ja ylläpidon Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta. Kunta sitoutui
tekemään asemakaavan koko Kirkonkyläntien tiealueelle
ja päättämään kadun ylläpidosta. Kirkonkyläntien kadunpitopäätös tehtiin vuonna 2014 ja vuodesta 11.2.2019
Kirkonkyläntie sisältyy Korsnäsin kirkonkylän asemakaavaan. Koko Kirkonkyläntie on asemakaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi tieosuudeksi.
Nykytilanteessa Kirkonkyläntien talvikunnossapito
hoidetaan samalla tavalla ja saman urakoitsijan toimesta
kuin hoidetaan Rantatie Korsnäsin kirkonkylässä. Talvikunnossapito käsittää tien hiekoituksen, aurauksen ja tasoituksen. Kesäkunnossapito käsittää ruohon raivauksen
ojien reunoilta kerran kesässä, minkä ulkopuolinen urakoitsija suorittaa juhannuksen aikoihin.
Kirkonkyläntien tiealueeseen rajoittuu useita kiinteistönomistajia, jotka itse leikkaavat ja raivaavat tiealueen
kiinteistöiltään, mikä saa aikaan hienon ja hyvin hoidetun
katualueen Kirkonkyläntien varrelle. Kunta leikkaa ja raivaa Bredblickin, koulun ja kirkkopuiston tielalueen ruohomattojen leikkaamisen yhteydessä.
Tekninen lautakuna totesi 14.4.2020, että Kirkonkyläntien varren tiealueella suoritetaan talvikunnossapito ja vesakon raivaus kesäaikaan. Kunnalla ei ole velvollisuutta
lisätä hoito- ja ylläpitovastuuta tietyllä katualueen osuudella. Kunta kohtelee yhtäläisesti kaikkia tiealueeseen rajoittuvia maanomistajia Kirkonkyläntien varrella eikä sen
vuoksi laajenna kyseisen alueen tieojan hoitoa.
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ELY-keskuksen Etelä-Pohjanmaan alueelle,
joka käsittää Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan
ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, saadaan tänä
vuonna uusi päällystys n. 330 kilometrille tietä.
Tämä on kaksi kertaa enemmän kuin vuonna
2019, jolloin n. 170 km tietä sai uuden päällysteen.

Tänä vuonna käytetaan yhteensä n. 21 miljoonaa euroa
päällysteiden ja tiemerkintöjen kunnostamiseen päällystetyllä tieverkostolla. Päällystetyn tietoverkoston kunnostustyöt käsittävät teiden uutta päällystämistä, päällysteiden paikkaamista sekä tiemerkintöjen kunnostamista.
Mennyt talvi oli huono päällysteiden kulumista ajatellen,
ja päällystevauriot lisääntyivät nopeasti.

Kiinteän asumisen
poikkeuslupa
Fredrik Sten on anonut poikkeuslupaa tarkoituksenaan muuttaa vapaa-ajan asunto kiinteän
asumisen asumukseksi tilalla Ryysyranta 10:18,
Korsnäsin kk:ssa

Alue on osa rantayleiskaavaa ja kaavassa alueelle on
merkinta RA (Vapaa-ajan asumusten alue). Poikkeuslupaa haetaan, koska rakeannuspaikka on RA:lla. Rakennuspaikan etäisyys yleisestä tiestä on n. 1600 m. Naapureita on kuultu ja heillä ei ole mitään huomauttamista
hakemuksen suhteen.
Tekninen lautakunta ehdotti 14.4.2020 kunnanhallitukselle, että poikkeus voidaan myöntää MKL 171 §:n ja 172
§:n mukaan, seuraavin perusteluin: rakennuspaikka täyttää ne vaatimukset vapaa-ajan asunnon muuttamisesta
kiinteän asumisen asunnoksi, jotka kunnanhallitus asetti vuonna 2002 ja rakennus on liitetty Moikipään veden
(Molpe vatten) vesijohtoverkostoon ja jätevesi on liitetty
suljettuun säiliöön.
Käyttötarkoituksen muuttamiseksi vapaa-ajan asunnosta kiinteäksi asunnoksi on haettava rakennuslupa. Päätöksen voimassaoloaika on 2 vuotta, jona aikana rakennuslupa on haettava valvontalautakunnalta.
Kunnanhallitus hyväksyi 27.4.2020 poikkeusluvan teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Opetustunnit vuodelle
2020-2021
Kouluilta on tullut hakemukset seuraavan lukuvuoden opetustunneista ja muista tunneista. Vuosikurssien 1-6 osalta haetaan yhteensä 334 tuntia
sekä esikouluryhmien osalta 60 tuntia: yhteensä
394 tuntia.

Sivistyslautakunta päätti 17.3.2020 lukuvuoden 20202021 tuntijaosta. Yhteensä myönnettiin 381 opetus- ja
muuta tuntia.

Erityisopetustunnit
vuodelle 2020 – 2021
Koulut ovat jättäneet hakemukset eritysopetustunneista. Yhteensä haetaan 47 tuntia.
Sivistyslautakunta jakoi 17.3.2020 kouluille 50 erityisopetustuntia.
Korsnäsin kk (59): 22 t
Moikipää (40): 15 t
Taklax (34): 13 t

Taklaxin keittiön
lisääntynyt työaika
Taklaxin koulun oppilasmäärä nousee ja siten myös valmistettavien ruoka-annosten lukumäärä. Keittäjän työaikaa pitää lisätä 5,5 tunnin
päivittäisestä työajasta 7 tuntiin/päivä käyvän
periaatteen mukaisesti. Muiden koulujen tuntimäärä pysyy entisenä.

Sivistyslautakunta päätti 17.3.2020, että Taklaxin koulun keittäjän päivittäistä työaikaa lisätään 5,5 h:n päivitäisestä työajasta 7 tuntiin/päivä 1.8.2020 lähtien.
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Rantatie saa uuden
päällystyksen tänä
kesänä
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Uusi rakennustarkastaja
Rakennusmestari Ronny Stenbäck valittiin
Korsnäsin kunnan uudeksi rakennustarkastajaksi. Hän astui toimeen 26.3.2020.

Ronny Stenbäck seuraa Johnny Granqvistia, joka jää
eläkkeelle.
Rakennustarkastaja toimii valvontalautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Rakennustarkastajalle kuuluu lisäksi
työsuojelupäällikön tehtävien (10 %) hoito ja hän osallistuu asiantuntijana kaavoitusasioihin.
Ronny Stenbäck on toiminut koko elämänsä yrittäjänä.
Korsnäs Städ- och Byggtjänst –yritys jatkaa hänen vaimonsa Marinan ja poikansa Timin johdolla.

Lastenhoitajan toimi muutetaan toistaiseksi voimassa
olevaksi varhaiskasvatuksen opettajan (100 %) toimeksi
1.8.2020 lähtien. Toimi julistetaan avoimeksi ja täytetään
1.8.2020 lähtien toistaiseksi voimassa olevana.

Koulunkäyntiavustajat lukuvuonna 20202021
Sivistyslautakunta tarkisti 17.3.2020 koulunkäyntiavustajien tarpeen kunnan kouluissa.

Seuraavat koulunkäyntiavustajat työskentelevät tai uusia palkataan kouluihin lukuvuodelle 2020-2021:

Korsnäs kby skola

Varhaiskasvatuksen
opettaja 50 %
Hannele Sillanpäälle myönnettiin ero varhaiskasvatuksen opettajan toimestaan. Sillanpää on
työskennellyt 50 % kokoaikatyöstä 1.1.2018 lähtien. Hän siirtyy nyt vanhuuseläkkeelle 1.11.2020
lähtien.

Annika Bäck, varhaiskasvatuksen sosionomi, on hoitanut 50 % sijaisuutta. Bäckillä on toistaiseksi voimassa
oleva 50 % toimi opettajana + toistaiseksi voimassa oleva
lastenhoitajan 50 % toimi.
Sivistyslautakunta päätti 17.3.2020, että Annika Bäckin
toimi laajennetaan varhaiskasvatuksen toistaiseksi voimassa olevaksi opettajan 100 %:ksi toimeksi 1.8.2020
alkaen.
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Maj-Lis Österroos 28 h
Anna Malm 26 h
Saudina Hodzic 20 h
Hanna Blomqvist 28 h
uusi koulunkäyntiavustaja 20 t

Molpe skola
uusi koulunkäyntiavustaja 28 t
uusi koulunkäyntiavustaja 26 t
uusi koulunkäyntiavustaja 26 t

Taklax skola
Anette Bjurbäck 28 t
uusi koulunkäyntiavustaja 26 t
uusi koulunkäyntiavustaja 26 t
(mahd. uusi koulunkäyntiavustaja 20 t)
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Kirjasto ja kirjastobussi ovat suljettuina toistaiseksi ajalla 18.3. – 13.5.2020.

Kirjaston palvelu 70+
-vuotiaille!
Soita kirjastoon, puh. 06-3479 140, tai kirjastoautoon, puh. 050-3523 310, päiväsaikaan, jos haluat lainata kirjoja “karanteeniaikanasi”. Voimme ajaa 1-2
kirjaa postilaatikkoosi. Soita ja keskustellaan asiasta!
Muista myös, että e-kirjoja ja äänikirjoja on lainattavissa www.fredrikakirjastot.fi. Nyt voit lainata 3 kirjaa viikkoa ja lainauskorttia kohti. Tarvitset pin-koodin, jonka saat soittamalla kirjastoon!
Annamme myös vinkkejä e-kirjoista, joita on ilmaiseksi
verkossa!

Kirjojen palautus
Nyt on sallittua palauttaa kirjat palautuslaatikkoon ja
kirjasto saa käsitellä palautetun aineiston. Pidennetty lainausaika on voimassa heinäkuun loppuun,joten sinun ei
tarvitse pitää kiirettä palautusten suhteen.
Toivomme tietysti voivamme avata niin pian kuin mahdollista, mutta tätä kirjoitettaessa ei avaamisesta vielä ole
mitään tietoa. Seuraa kirjaston tiedotusta Facebookista ja
nyt myös Instagramista.

Viddla.fi
Fredrikakirjastot, Korsnäsin kirjasto mukaanluettuna,
haluaa ilahduttaa asiakkaitaan tilanteessa, jossa emme
voi tavata kirjastossa silmästä silmään.
Voimme tarjota aivan uutta palvelua Viddla.fi –palvelun kautta. Henkilö, jolla on lainauskortti ja pin-koodi
voi saada suoratoistona kolme
filmiä kuukaudessa älytelevisiolleen, tietokoneelleen tai kännykkäänsä aivan ilmaiseksi!
Lainauskortin ja pin-koodin
saa kirjastosta ja viddla.fi:stä
löytyy tarkempia ohjeita, miten
palvelu toimii! Kirjasto toivottaa kaikille hauskoja filmihetkiä!

Vapaa-ajan toimintaan
lisää resursseja
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaos esitti
12.3.2020 huolensa kunnan lapsille ja nuorille
suuntaamasta vapaa-ajan toiminnasta.

Resurssien jakaminen on niukkaa ja toiminnan hoitaa
SÖU ostopalveluna.Tehtävää hoitava henkilö on yleensä
tavattavissa vain yhden päivän viikossa vapaa-ajan kansliassa. Kun lähtökohdat ovat nämä, on iso haaste saada
aikaan tyydyttävää vapaa-ajan toimintaa kuntaan.
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaos päätti kääntyä
kunnanhallituksen puoleen ja ehdottaa, että vuoden 2021
talousarvion käsittelyssä harkitaan vapaa-ajanohjaajan
toimen ottamista taas omiin käsiin ja nuorison vapaa-ajan
toimintaan suunnatun resurssijaon tarkistamista.

Vuoden
yhdistysavustukset
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaos kokoontuu tiistaina 16.6. jakamaan toiminta-, käyttö- ja
museoavustukset yhdistyksille ja yksityisille.

Hakemukset jätetään viimeistään 10.6.2020 (kirjaston
luukkuun tai kunnantalon postilaatikkoon), ts. hakemuslomake täytettynä sekä tarvittavat liitteet, joissa ainakin
pitäisi olla tilinpäätös. Hakemusta voi täydentää kokoukseen asti, mutta hakemuslomake on oltava täytettynä ja
jätettynä sisään viimeistään 10.6.2020. Avustus voidaan
panna maksuun, kun vuosikokous on pidetty ja loput liitteistä jätetty sisään.
Yhdistykselle, jolla on täydelliset, vuosikokouksessa
hyväksytyt asiakirjat, mahdollinen avustus maksetaan kesäkuussa kokouksen jälkeen.
Lisätietoja antaa Carola Bäckström, Kirjasto 06-3479
140.

Jäteveden liittymismaksun
korotus
1.6.2020 alkaen korotetaan jätevesiliittymismaksut.
Ensimmäiseltä huoneistolta tai asunnolta (max 250
m2 kerrosala) liittymismaksu on:
1.6.2020 saakka: 3200 € ilman alv, 3968 € alv:n kera
1.6.2020 lähtien: 3600 € ilman alv, 4464 alv:n kera

Yhteydenotot Ulf Granås +358(0)50 5910 056

Liity nyt ja saat halvemman hinnan!
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KORSNÄSIN KUNNAN INFORMAATIO TOIMINNAN
LAAJUUDESTA 17.3. – 13.5.2020 VÄLISENÄ AIKANA
Suomi on valmiustilassa; valmiuslaki (1552/2011) on otettu käyttöön.
Korsnäsin kunnan osalta tämä aiheuttaa seuraavia käytännön asioita:
Käynnit ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien
asuntoyksiköihin kielletään.

Koulut suljetaan ja opetusta annetaan etänä opettajien antamien ohjeiden mukaisesti. Ajanjakso
nykyisellä informaatiolla 18.3. – 13.5.2020
•

•

•

Vuosikursseille 0 – 3 voidaan tavanomainen luokkaopetus järjestää lapsille, mutta pääsääntö on, että
lapsille pyritään ensi kädessä järjestämään opetus
kotona
Hallitus on antanut tiedotteen 29.04.2020, että
koulut voisivat avata opetukselle uudestaan 14
toukokuuta 2020 alkaen. Lähempää tietoa saamme
toukokuun alussa ja huoltajille tulee tietoa wilman
kautta.

Tehkää etätyötä kotoa niin paljon kuin mahdollista!
•
•

Varhaiskasvatus jatkaa toimintansa.
•
•
•

Niiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona, ei kanneta
päivähoitomaksua slitä ajalta kun lapset ovat kotona
kokonaan ( ei läsnäolopäiviä).
Poissaolot tulee ilmoittaa ja suunnitella PÄIKKY järjestelmään
Toimipisteet ovat auki kaikille lapsille

•

•

•

Nuorten, jotka oleskelevat Salen parkkipaikalla tai
muulla vastaavalla paikalla iltaisin, on lopetettava
tämä 17.3. – 13.5.2020 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 palvelupaikkojen tulee
olla turvallisia paikkoja meille kaikille. Suosittelemme,
että rajoitetaan kauppakäynnit yhdeksi käynniksi per
päivä.
Yli kymmenen henkilön seurueet tulisi välttää

•

•

Hankinta-avusta voi sopia vanhustenhuollon johtaja
Marina Westerlundin kanssa puh. 050-5529621
Tulemme soittamaan kunnan vanhemmille väestölle
jotka eivät muuten kuulu palveluumme piiriin, alkaen
viikolta 18, vain kuullakseen miten menee ja jos olisi
jotain avuntarvetta näinä aikoina.

Suomeen saapuvat henkilöt asetetaan karanteenia
vastaavaan eristykseen kahdeksi viikoksi, aikaisemman informaation mukaisesti.
•

Hankinta- ja ruoka-avusta voi sopia vanhustenhuollon
johtaja Marina Westerlundin kanssa puh. 050-5529621

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, tarkista oireet
ensiksi kotisivulta https://www.omaolo.fi/ . Soita
tarvittaessa terveyskeskukseen ohjeita varten,
puh 06 347 7611. Aukioloaikojen ulkopuolella keskussairaalan päivystyspoliklinikalta 06 213 1001.
Hoito-ohjeita saadaan valtakunnalliselta neuvontanumerolta 0295 535 535

Kirjasto sekä kirjastoauto suljetaan 18.3. –
13.5.2020 välisenä aikana.
•
•

Kunnantalo suljetaan 17.3. – 13.5.2020 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. Useimmille pääsee
puhelimitse perille vaihteen kautta, työpaikan sijainnin riippumatta

Yli 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden on pysyttävä
erillään muista ihmisistä milloin tämä on mahdollista.
•

Vältä oleskelua yleisillä paikoilla.
•

Korsnäsissa tämä tarkoittaa Lärknäs/Annahemmetia
sekä palvelukeskus Bukettenin alueeseen kuuluvia
asuntoja.

Lainakirjoja voi palauttaa kirjaston palautusboxiin
Kirjastolla on palvelu 70 + väestölle ja voi tuoda
kirjoja suoraan postilaatikkosi, ota yhteys
puhelimitse!
Kirjastoon voidaan kuitenkin soittaa ja
pyytää neuvoja puh. 06-3479 140

Korsnäs 30.4.2020 /
Johtoryhmä/ C. Båssar

Kehotamme yksityis- sekä kolmannen sektorin toimijoita sulkemaan
toimitilansa vastaavana aikana 18.3. –
13.5.2020.

Tämä tiedote on päivitetty 30.4.2020.
Kunnan kotisivulta voitte lukea ajankohtaista tietoa.
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