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Sommarens bild i Korsnäs
Bland alla deltagare i sommarens fototävling på #visitkorsnäs
lottades priser ut.
Christina Foxell, som tagit pärmbilden, vann instagram-priset.
Helena Höglund-Rusk vann facebook-priset.
Vi gratulerar!
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Denna återkommande
sotereform...
Hösten den kommer med stormsteg och med den så
går även den kommunala verksamheten mot sin höstliga höjdpunkt med budgetarbete, fastställande av skatteprocenter, byggarbeten och allting annat som hör till
den dagliga verksamheten.
Det som också känns, som om det hör till den
dagliga verksamheten, är den ständiga reformeringen av social- och hälsovården i vårt land. Vi har
startat med KSSR reformen 2005 och nu filar vi på
utlåtanden om regeringen Marins social- och hälsovårdsreform år 2020. Själv har jag haft förmånen
att vara med i den kommunala förvaltningen redan
2005 som kommundirektör i Maxmo kommun. Där
tog man fasta på att den kommunala ekonomiska situationen började vara rätt så nära en kris och som
alternativ påbörjades diskussioner med grannkommunen Vörå om att slå ihop de båda kommunerna.
Diskussionerna ledde också till ett förverkligande år
2007 och kommunen Vörå-Maxmo bildades. Då kan
jag samtidigt konstatera att i jämförelse med Maxmo
kommun 2005 så har nog Korsnäs kommun anno
2020 en betydligt stabilare ekonomi.
Det jag personligen ser som en positiv effekt av den
samgången var att den nya kommunen fick finansiering av staten och kunde genomföra flera större investeringsprojekt som invånarna har nytta av ännu
idag i kommunen. Samtidigt kunde man garantera
en bibehållen servicenivå i de olika kommundelarna.
Sedan kom det lagstiftning om ett minimiantal om
minst 20.000 invånare för att man skulle kunna bedriva social- och hälsovård och i samband med det
bildades de olika samarbetsområdena som vi har
idag år 2009. I söder bildades K5 och Vörå-Maxmo
gick in för att överföra sin social- och hälsovård till
värdkommunen Korsholm.
Hösten 2016, eller närmare bestämt på Korsnäs
kommunfullmäktiges möte den 7.11.2016, fick fullmäktige i Korsnäs ta ställning till regeringen Sipiläs
reformförslag för social- och hälsovården. Ett re2

formförslag som i en väldigt stor utsträckning byggde
på att verksamheten skulle bolagiseras och att de privata bolagen skulle bli en del av den nya social- och
hälsovården. Den här reformen föll på målstrecket så
att säga och nu hösten 2020 så får vi då tycka till om
regeringen Marins reformförslag.

Vad har då blivit bättre med
regeringen Marins reformförslag?
Ja, personligen så tycker jag att trygghetsfaktorn är
betydligt större i det reformförslag som vi nu, hösten 2020 ska ta ställning till. Bolagiseringstvånget har
tagits bort från lagförslaget och staten tar ett större
ansvar för att alla invånare i landet ska garanteras en
jämlik service och att finansieringen för vårdlandskapen ska tryggas. Man har inte några stora nationella
bolag som ska ta hand om fastighetsförvaltning och
andra stödfunktioner för alla vårdlandskap utan varje vårdlandskap får ta hand om sina fastigheter och
stödfunktioner så som de anser det bäst att göra det.
Den statliga styrningen blir visserligen stark även i
denna modell och den största risken ligger väl kanske i att systemet blir väldigt byråkratiskt och trögt.
Då det gäller finansieringen av vårdlanskapen så har
man i den här versionen även infört en övergångsperiod för landskapen om 7 år, vilket ger landskapen
en bättre möjlighet att göra eventuella strukturella
ändringar i en mänsklig takt. Man har även en maximal förändringsgräns för vårdlandskapen som ger en
permanent övergångutjämning till de vårdlandskap
som beräknas förlora mest i reformen.
Det blir också klarare både för personalen som ska
överföras och för de olika klienter som har behov av
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var aktuellt med utlåtandet hösten 2016. Då hörde
Korsnäs till de som kom att få det högsta skattehöjningstrycket av Österbottens städer och kommuner.
De provberäkningar, som nu har gjorts på basen av
2020 års kostnadsnivå, visar att Korsnäs kommuns
jämviktsnivå påverkas negativt om -48 €/invånare
totalt eller ger ett skattehöjningstryck om 0,36 % på
Korsnäs kommuns inkomstskatteprocent. De kommuner i Österbotten som får ett högre skattehöjningstryck än Korsnäs är Kristinestad och Närpes,
så vi ligger liksom på en tredje plats från slutet räknat om man jämför med sportresultatlistorna. Men
vi går åt rätt håll och på fyra år har vi alltså klättrat
uppåt i tabellen med två steg från en tidigare absolut
jumboplats.
Nu vill jag ändå påpeka att prognoser i all ära, men
vi ska inte glömma att det som är grunden i vår verksamhet kommer att bestå även i framtiden och det är
att vi ska försöka att ta hand om varandra på det bästa sättet som vi förmår. Oberoende av hur verksamheten ska organiseras och oberoende om det gäller
gammal eller ung så är målet att det ska vara tryggt
och bra att bo och jobba i Korsnäs!

social- och hälsovård. Personalen fortsätter i en offentlig förvaltning och med en offentlig organisation
som arbetsgivare. Användarna av servicen behöver
inte oroa sig för att olika upphandlingsförfaranden
ska ställa till med bekymmer eller oförutsedda händelser. Utan serviceproduktionen fortgår i offentlig
regi.
För Österbottens vårdlandskap så visar provberäkningarna på att vi ännu ligger lite för högt i våra
kostnader i jämförelse med andra vårdlandskap men
skillnaden har minskat när vi jämför med de första provberäkningarna från reformen 2016. Vilket
innebär att man erhåller en övergångsutjämning av
minskande storlek så att år 2023 får man 33 miljoner,
2024; 31 miljoner, 2025; 28 miljoner, 2026; 22 miljoner, 2027; 17 miljoner, 2028; 12 miljoner och slutligen den permanenta övergångsutjämningen år 2029
om ca 7 miljoner.
För Korsnäs kommuns del innebär reformens genomförande att socialavdelningens 49 årsverken
överförs till vårdlandskapet från och med år 2023.
Kvar i kommunens organisation blir då ca 82 årsverken.
De ekonomiska effekterna för Korsnäs kommun
har blivit mindre än vad som beräknades då det

Christina Båssar, kommundirektör

KORSNÄS
Nytt
Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Roger Bergström.
Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Helena HöglundRusk.
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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 7-2020 utgivning 13.11.2020 manusstopp 30.10.2020
Nr 8-2020 utgivning 18.12.2020 manusstopp 4.12.2020
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Svartvitt

Färg

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

115
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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.

Kommunal information - Lärknäs/Annahemmet
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Besökare på Lärknäs/Annahemmet
Vi har nu påbörjat nybygget och allihopa på hemmet bor nu på Lärknässidan. Lärknäs är fortfarande indelat i moduler och vårdpersonalen försöker vårda samma boende så mycket som möjligt eftersom vi nu har
pandemin (Covid-19) som styr. Alla dörrar är låsta. Ingången till hemmet är annorlunda så kontrollera skyltningen då du kommer på besök. Här nere finns en karta över ingångar och besöksparkeringar. Detta kommer
att ändras till en del under byggandet så kontrollera skyltningen.
Planerar du komma på besök så behöver du vara frisk och inte ha förkylningssymtom. De äldre
hör till riskgruppen och vi försöker skydda de på bästa vis.
Före besök så önskas det att besökare ringer och bokar tid, eftersom besök sker i huvudsak
utomhus eller så vid entredörrarna (i farstun).
Lärknäs modul 1A:s telefonnummer är 050 421 0980
Lärknäs modul 2B:s telefonnummer är 050 533 6878
Annahemmets telefonnummer är 050 447 7969
Vi önskar att man kommer max två stycken per besökstillfälle och att föreskrifter följs dvs.
munskydd och avstånd.

Karta över Lärknäs/Annahemmet och byggnadsområdet
Här intill finns en karta
över byggområdet med
de tillfälliga ingångarna
och parkeringarna markerade.
Lärknäs och Annahemmet är nu helt på
Lärknäs sidan. E-delen
(fd. Annahemmet) som
syns på bilden kommer
att vara på byggnadsområdet. En del av Annahemmet rivs och en del
renoveras.
Det som är inringat med
blått är byggnadsområdet. Inom den blåa markeringen syns också hur
det nybyggda Lärknäs
kommer att placeras.
Under byggtiden är
parkeringen enligt bildens markeringar.
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THL rekommenderar att använda munskydd i situationer när det är svårt att hålla säkerhetsavstånd, bl.a.:
• I kollektivtrafik
• Om man ska testa sig för Corona och är på väg till
provtagning samt i väntan på svar
• När man anländer till Finland från ett riskområde
och tar sig till karantän samt under tiden för karantän om man av nödvändiga skäl måste röra sig
utanför hemmet.

Ansiktsmasken skall täcka näsan, munnen och hakan.
Forma masken så att den sitter tätt. Berör inte masken
mera när den är på plats. Dra inte masken ner på
hakan under användningen.
Rengör händerna före avklädning av masken. Ta tag
bara i banden och kasta den direkt i soppåse. Ansiktsmask av tyg sätts i plastpåse om den inte genast tvättas eller direkt i tvättmaskinen (tvätt i 60° eller koka
i vatten i 5 minuter). Rengör händerna noggrant på
nytt.

Det delas ut 4 st munskydd per person som är mindre
bemedlad. Munskydden är av tyg och ska tvättas efter
en användning i minst 60 C.
Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera
händerna. Klä på dig ansiktsmasken med rena händer.

Utdelning sker vid Korsnäs kommun, Strandvägen
4323, 66200 Korsnäs samt via Korsnäs församling/diakoni, Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs.

Medborgarens ansiktsmask – påklädning, användning och avklädning

Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera händerna. Klä på dig ansiktsmasken med rena händer. Ansiktsmasken skall täcka näsan, munnen
och hakan. Forma masken så att den sitter tätt. Berör inte masken mera när den är på plats. Dra inte masken ner på hakan under användningen.

Rengör händerna före avklädning av masken. Ta tag bara i banden och kasta den direkt i soppåse. Ansiktsmask av tyg sätts i plastpåse om den inte genast
tvättas eller direkt i tvättmaskinen (tvätt i 60° eller koka i vatten i 5 minuter). Rengör händerna noggrant på nytt.

Reducerad verksamhet pga Coronarestriktionerna.

Kommande telefonrådgivningstider är
Måndag 19.10.2020 kl. 10-11.30
Måndag 16.11.2020 kl. 10-11.30
Måndag 14.12.2020 kl. 10-11.30

Den sedvanliga Hörseldagen hålls 3.10 kl. 13 i
Närpes stadshus. Mera information om dess innehåll
kommer som annons i tidningen Syd-Österbotten.
De lokala hörselmottagningarna ersätts för tillfället
av telefonrådgivning dit man kan ta kontakt i olika
hörselfrågor för att få vägledning, handledning och
information.

Telefonnummer 040-7308666 / Mona
Telefonnummer 040-8252482 / Harriet
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Förslag till uppdatering av
förvaltningsstadga i Malax kommun
Malax kommun har begärt in
utlåtande från Korsnäs kommun
gällande kommundirektörens
utkast till uppdaterad förvaltningsstadga för Malax kommun.
Utlåtandet begärs till de delar
Korsnäs berörs, vilket gäller
framförallt
beslutsfattandet
kring medborgarinstitutets verksamhet, högstadiet, gymnasiet
och gemensamma fastigheter.
Utkastet innefattar förslag till ny
nämndstruktur och justeringar i
beslutsbefogenheter mm.
I utkastet till ny förvaltningsstadga ingår följande ändringar i
nämndstrukturen:
• Miljönämnden och byggnadsnämnden föreslås sammanslås till byggnads- och
miljönämnden.
• Uppgiftshelheterna
inom
kultur, fritid, fri bildning och
bibliotek föreslås samordnas
under en gemensam fritidsoch kulturnämnd, istället
för att fria bildningen lyder
under en egen direktion, fritid och kultur under en egen
nämnd och biblioteksärenden under bildningsnämnden.
• En individsektion inrättas
under vård- och omsorgsnämnden.
• Högstadiets och Gymnasiets
direktioner stryks.
• Äldrerådet och rådet för
personer med funktionsnedsättning sammanslås till et
gemensamt råd för äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningsändringarna innebär att de nuvarande gemensamma nämnderna där Korsnäs även
har representation för de ärenden
som berör samarbetsformerna
mellan kommunerna: Bildningsnämnden, Tekniska nämnden

samt Vård- och omsorgsnämnden
kvarstår som tidigare. De tre direktionerna dras in och MI överförs
till fritids- och kulturnämnden
där Korsnäs då får 3 representanter för gemensamma ärenden.
Högstadiet och Gymnasiet överförs till bildningsnämnden där
Korsnäs har sina 4 representanter
liksom tidigare för gemensamma
ärenden.
Av de direktioner som föreslås
att ska dras in, har direktionen för
MI haft mest möten; 4 möten under 2019. De övriga direktionerna
hade på motsvarande tid haft ett
möte vardera.

Kommunens utlåtande
Kommunstyrelsen tog 17.8.2020
del av utkastet till reviderad förvaltningsstadga för Malax kommun och avger följande utlåtande:
Korsnäs kommun kan för sin del
godkänna att nämndstrukturen
ändras i Malax kommun i enlighet
med utkastet till förvaltningsstadga.

Den föreslagna ändringen med
ett förslag att slopa direktionerna
för MI, Högstadiet och Gymnasiet
kräver att de samarbetsavtal som
ligger till grund för samarbetet
mellan kommunerna då det gäller
dessa förvaltningsområden, bör
uppdateras.
När samarbetsavtalen ses över
och de gemensamma ärendena
behandlas i de olika organen bör
större noggrannhet sättas på att
representanterna från Korsnäs blir
kallade till de möten där de har
närvarorätt.
Om direktionerna slopas kan det
vara skäl att överväga att införa en
praxis med utlåtandeförfarande då
det gäller de gemensamma frågorna som är av större betydelse för
respektive verksamhet.
Om direktionerna slopas och
elevrepresentationen upphör i och
med detta, kunde det vara skäl se
över hur ungdomarna från Malax
och Korsnäs i fortsättningen ändå
kan påverka sin skolmiljö.

Utdelning ur Korsnäs
kommuns Hembygdsfond
Kommunstyrelsen beslutade 17.8.2020 att av 2019 års avkastning
dela ut 5.000 euro till de i testamentet nämnda föreningarna, Korsnäs
bibliotek och Lärknäs åldringshem enligt den fördelning som stipuleras i fondstadgan för hembygdsfonden.
Årets utdelning är följande:
Lärknäs åldringshem i Korsnäs
1.000 euro
Korsnäs Hembygdsförening r.f.
750 euro
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 500 euro
Idrottsföreningen Fyren r.f.
750 euro
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f.
750 euro
Korsnäs Mine Center r.f.
750 euro
Korsnäs bibliotek
250 euro
Korsnäs scoutkår r.f.
250 euro
Totalt
5.000 euro
Utbetalning av beviljat bidrag kan ske då begärd dokumentation
(verksamhetsberättelse och bokslut) inlämnats, senast 30.11.2020.
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ra Storkyro till ett annat landskap
påverkar också räddningsväsendet
då kommunen ska bort från nuvarande område till det nya. De fasta
kostnaderna blir då större på det
kvarvarande invånarantalet.
Affärsverket
Österbottens
räddningsverk har framställt ett
förslag till servicenivåbeslut för
åren 2021 – 2024. Direktion ber
om ett utlåtande om servicenivåutkastet.
Räddningslagen förutsätter att
regionens räddningsväsende, dvs
räddningsverkets direktion besluter om räddningsväsendets servicenivå efter att ha hört kommunerna.
Räddningsverkets verksamhetsidé är att de ska sköta om högklassiga och mångsidiga tjänster
inom
räddningsverksamheten
och rehospitala akutsjukvården
i samarbete med aktörer från hav
till slätter och från landsbygd till
städer.

Tryggt och gott liv
Räddningsväsendets vision för
2025 är ”Tryggt och gott liv”. Där
målet med visionen är en säkerhetskultur där var och en tar ansvar för säkerheten i sin verksamhetsmiljö och förebygger olyckor
från att uppstå.
Då det gäller räddningsverkets samarbete med kommunerna och andra myndigheter, finns
det några förändringar som är på
kommande som kan vara värt att
notera. Trygghetstelefonerna och
skötseln av dessa kommer under
2020 att helt övergå till kommunernas social- och hälsovård. Vasa
sjukvårdsdistrikt har också utrett
utvecklingsbehovet av rehospitala akutsjukvårdens nuvarande
samarbete och det finns konkreta
planer på att överföra den delen av
räddningsverkets verksamhet till

Vasa sjukvårdsdistrikt. I detta fall
är det enbart de som jobbar direkt
inom ambulansverksamheten som
berörs av en överföring. De frivilliga inom räddningsväsendet som
på landsbygden i praktiken ofta
utför först delvårdsuppgifter, överförs inte.
Inom ramen för regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform är tanken att hela räddningsväsendet flyttas över till det nya
landskapet som ska bildas.
I arbetet med servicenivåbeslutet har räddningsverket i enlighet
med inrikesministeriets anvisningar gjort upp en riskbedömning på sitt område. Utmaningarna under den närmaste tiden är:
• Att bibehålla mängden avtalsbrandkårister och att de
ska kunna delta i uppdrag
under dagtid
• Problematik som hänför sig
till beredskapstiderna orsakar ekonomiska och funktionella utmaningar
• Oljebekämpningens finansiering, oljefondens pengar
är nästan slut och nuvarande
arrangemang kan inte fortsätta
• Brandstationsnätet, nya system och informationssäkerhet sätter högre krav även på
fastigheterna
Gällande ekonomin har räddningsverket kunnat bibehålla medlemskommunernas betalningsandelar per invånare på en stabil
nivå under 2015 – 2020. Men nu
finns ett kostnadstryck inför perioden 2021 – 2022 om ca 2 – 3,50
€/invånare. Beslutet om att överfö7

Kommunens utlåtande
Korsnäs kommunstyrelse tog
17.8.2020 del av förslaget till Österbottens räddningsverks servicenivåbeslut för åren 2021 – 2024
och avgav följande utlåtande:
• Eftersom mycket av servicenivån relateras till antalet invånare så kan man i
vissa jämförelsetabeller se
att Korsnäs kommun har
relativt sett hög olycksstatistik per invånare. Tar man
däremot även i beaktande
Korsnäs kommuns långa
strandlinje och det stora antalet sommargäster som söker sig till fritidsfastigheter i
kommunen så ter sig siffrorna mer logiska.
• Med tanke på den stora andelen fritidsbostäder och
farvatten som finns i Korsnäs
kommun så är det av största
vikt att utveckla samarbetet
mellan de aktörer som även
handhar sjöräddningen i
Österbotten.
• En tillgång till jämlik rehospital akutsjukvård på
landsbygden liksom i städerna är av högsta vikt för
att vardagen skall vara trygg
även på landet.
• Det ekonomiska utrymmet är minimalt i dagens
kommunala ekonomi och
Korsnäs kommun anser att
man ska sträva till att bibehålla
räddningsverkets
kostnader per invånare på
nuvarande nivån även när
Storkyro överförs till ett annat räddningsområde.
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Behandlade bygglov
och åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 4.8.2020 beviljat följande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd.

Bygglov
Byggherre

By, RNr

Åsa och Jyrki Fiskars
Korsbäck 2:16
Sanela Brki’c
Korsnäs 23:6
Anatoly Kayava
Korsnäs 4:43
Eva Södergran
Korsnäs smf 876:2
Ralf och Mikael Åkersten
Korsnäs 33:18
Marcus Granqvist och
Elin Henriksson
Molpe 8:73
Marcus Granqvist och
Elin Henriksson
Molpe 8:73
Carl Prost
Molpe
		

Åtgärdstllstånd
Byggherre

By, RNr

Maj-Britt Lundgren
Harrström 13:1
Saudina och Mirza Hodzi´c Korsnäs 43:1

Anmälningsärende
Byggherre

Milner Nylund
Hans Österroos
Patrick Östring
Kaj Nyman

Rivningsanmälan
Byggherre

Gustav och Inger Aspö
Anatoly Kayava
Edd Grahn

By,RNr

Korsnäs 5:50
Korsnäs 23:5
Korsnäs 8:167
Molpe 5:85

By,RNr

Harrström 8:16
Korsnäs 4:43
Överträsk 2:77

Ändamål

Bastu
Hönshus
Garage, pannrum
Bastu
Gårdsverkstad
Bostad
Ekonomibyggnad
Ändring av del av bostad
till garage

Ändamål

Minireningsverk
Kiosk

Ändamål

Lusthus
Växthus
Förråd
Förråd

Ändamål

Bastu
Förråd
Skugghus

Skördemarknad

Ny ungdomsledare
Nadja Söderholm har valts till
ungdomsledare i Korsnäs kommun för tiden 1.9-31.12.2020.
- Hej! Mitt
namn är Nadja
Söderholm. Ni
har säkert sett
mig på promenad med
både hundar
och barn här i
byn.
Jag är ny fritidsledare i kommunen. Jag hoppas kunna ge barnen och ungdomarna fritidsaktiviteter så att det
finns något för alla! Det ska bli
riktigt roligt att få träffa er! Jag tar
gärna emot förslag och ideer. Det
är bara att höra av er!
Jag är på plats torsdagar på kommungården och vid behov. Ni kan
nå mig annars på:
nadja@sou.fi eller 0401989621

Camilla Moliis
projektchef för
”Möjligheternas
Korsnäs”

Kommunstyrelsen
valde
Höstens skördemarknad var stillsam trots vackert höstväder. Såväl
17.8.2020
projektchef
för
“Möjen del besökare som försäljare lever fortfarande i Coronapandemins
efterdyningar och vill ännu inte äventyra hälsan. Marknadens besö- ligheternas Korsnäs”. Valet föll
på Camilla Moliis från Korsnäs.
kare och försäljare var dock på gott humör.
Camilla Moliis bor i Korsnäs
och har sedan 2012 arbetat som
internationell koordinator vid Yrkeshögskolan Novia. Hon är också
ordförande för Korsnäs Hem och
skola.
Totalt fanns det tolv sökande, varav sju kallades till intervju. Uppdraget är en tidsbunden befattning
under tiden september 2020 till
december 2022.
Mer om projektet i nästa nummer.
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KORSNÄS
Nytt
Aktion
Österbotten

Kust-Österbottens samkommun budgeterar (exkl. landsbygdsförvaltningen) år 2021
med 298.946 euro i betalningsandelar för Korsnäs kommun,
d.v.s 40.184 euro lägre än budget
2020. Detta kan jämföras med
förverkligad betalningsandel år
2019 med 253.314 euro.
Den procentuella sänkningen är
11,85 % för år 2021 jämfört med år
2020 och 18,01 % ökning jämfört
med betalningsandelen år 2019.
Inga nya regionala uppgifter har
planerats inför år 2021. I personalplanen för 2021 läggs befattningen
som ergoterapeut på is och sköts
via köptjänst enligt bedömning till
rehabilitering av unga vunna. En
psykologbefattning föreslås ändras till psykoterapeut från början
av år 2021 p.g.a. rekryteringssvårigheter av psykolog.

Aktion Österbotten r.f. har i
samarbete med kommunerna,
föreningarna och företrädarna
för näringslivet i Österbotten
genomfört många olika lokala
utvecklingsprogram med finansiering från Europeiska Unionen
sedan 1997.
Aktion Österbotten rf har nu
inlett förberedelserna för nästa
period 2021-2027. Kommunernas medverkan är ett villkor för en
framgångsrik ansökan från Österbotten. Samarbetsparterna ges
också möjlighet att delta i utformningen av programmets innehåll.
Kommunstyrelsen
beslutade
17.8.2020 att ingå i Aktion Österbottens Leaderområde och delta
med kommunal medfinansiering
(20%).

Vård- och omsorgsnämnden
kan omfatta förslaget till budget
avseende social- och hälsovård
gällande Kust-Österbottens samkommuns budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023. Korsnäs vill
köpa tjänster av K5 minnesskötare
i likhet med tidigare arrangemang.
Korsnäs kommun har därtill fortsatt behov av psykoterapeut med
familjeterapeutiskt
kunnande
inom det systematiska barnskyddsarbetet under kommande
år.
Kommunstyrelsen
godkände
förslaget till budget 17.8.2020.
Kommunstyrelsen
konstaterade att budgetsiffrorna för landsbygdssektorn bör korrigeras med
minskningen av pälsdjurskonsulenttjänsten.

Sommarunderhållning på Lärknäs
och Annahemmet`s terrasser

Christoffer Bergman		

Linda Backgren-Holm & Kaj Holm
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Benita Yrjans & Karl-Erik Hermans

Kommunal information

Kust-Österbottens samkommun budget
2021 och ekonomiplan 2022-2023

Kommunal information - smäbarnspedagogiken

KORSNÄS
Nytt

Hälsningar från
småbarnspedagogiken i Korsnäs
Mumin och Pippi Långstrump fyller båda 75 år
2020. Inom den småbarnspedagogiska verksamheten i Korsnäs uppmärksammar vi detta genom
olika teman.
Exempelvis inreddes under våren 2020 ett rum som
Villa Villekulla. I rummet fanns Lilla Gubben, Herr
Nilsson och Pippi Långstrump som barnen kunde
leka med. De kunde också klä ut sig, läsa böcker,
koka, baka, skura golvet och räkna Pippis guldpengar. Villa Villekulla var ett omtyckt rum av barnen där
de trivdes att leka. Mumin har bland annat uppmärksammats genom att vi dansat Mumin-dans, läst Muminböcker, lekt Muminlekar och inrett Muminvärldar.
Småbarnspedagogiken firades i höst igen, men
denna gång med en hel temavecka 31.8–4.9.2020.
Veckans tema var Varje barns rätt till småbarnpedagogik av hög kvalitet. Inom småbarnspedagogiken i
Korsnäs lyftes bland annat fem olika lärområden
(Språkens rika värld, Mina många uttrycksformer, Jag
och vår gemenskap, Jag utforskar min omgivning samt
Jag växer, rör på mig och utvecklas) upp under veckan. Verksamhetsåret 2020-2021 kommer vi att satsa
speciellt på lärområdet Mina många uttrycksformer.
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Molpe daghem Tulavippan vill tacka Föräldraföreningen Tulavippan r.f. för det fina Fröhuset som nu finns på
Tulavippans gård. Framöver kommer Fröhuset att glädja både barn och personal på Tulavippan genom att vi
får ett ställe på gården där vi kan genomföra både pedagogisk verksamhet och odling. Vi vill också tacka de som
sponsorerat föräldraföreningen så att detta projekt kunde bli verklighet! Tack!
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Molpe daghem Tulavippan

Landsbygdskansliet informerar

KORSNÄS
Nytt

Höstanmälan

Korsnäs kommun har en ny telefonväxel så lantbrukskansliets
”gamla” telefonnummer är inte
i bruk. Lantbrukssekreterarens
telefonnummer är 0400-419517,
samtalet kopplas till Närpes lantbrukskansli om ingen svarar.
Ta gärna kontakt före ni kommer till lantbrukskansliet så jag är
på plats. När du besöker Korsnäs
kommungård kom via huvudingången (dörren mot Strandvägen).
Övriga dörrar är låsta.

Höstanmälan inlämnas senast
31.10.2020.
Anmälan gäller skiften där miljöersättningsåtgärderna växttäcke
vintertid, placering av flytgödsel
i åker och återanvändning av näringsämnen och organiskt material genomförs.
Växttäcke vintertid - Minst 20 %
måste anmälas alla år (lättbearbetning duger).
OBS! Anmäl även om du har allt
i vall.
Då vall behandlas med glyfosat
godkänns inte åkern som växttäckt areal. Däremot godkänns en
stubbåker som växttäcke fastän
den har glyfosatbehandlats.
Besök gärna livsmedelsverket.fi
hemsida för mer information.

Viktiga datum i höst

Växtskydd

Ny telefonnummer

1.9 Gröngödslingsvallen får avslutas kemiskt
1.9 Stallgödselspridning efter
detta datum max 35 kg/ha lösligt
kväve, utom vid anläggning av
höstgrödor (max 30 kg/ha)
1.9 Grönträda och NVÅ med
vall 2:a året får plöjas eller avslutas
kemiskt
14.9 Sista datum stallgödsel får
spridas på vallar (som ska bevaras
över vintern) utan nedmyllning
15.9 Stallgödselspridning på
vallar tillåten endast genom nedmyllning från detta datum
15.9 Fånggrödan får avslutas
kemiskt
1.10 Gröngödslingsvallen och
fånggrödan får plöjas/bearbetas
31.10 Sista datum för stallgödselspridning utan anmälan till
miljömyndigheten
30.11 Sista datum stallgödselspridning är tillåten (om förhållandena tillåter spridning)

Markkarteringarna som tagits
på våren:
Datum då analysen anlänt till laboratoriet är den som räknas, t.ex.
Anlänt till analys 3.5.2015 så nya
prov måste ha anlänt till analysen
senast 4.5.2020.
Resultaten bör finnas till förfogande när man gödslar efter
3.5.2021. För att undvika detta
problem borde markkarteringarna tas under hösten (annars express-analys).
En markkartering ska bestå av
minst 7 delprov fördelade över
skiftet och från hela bearbetningsskiktet.
Markkarteringslådor kan hämtas från lantbrukskansliet eller
från Ostrocenter, Korsnäs.

Höstens utbetalningstidtabell
Oktober

• Kompensationsersättning (2020)
85 %
- husdjurshöjningar betalas ut
på 2021

Växtskyddssprutor som testas
år 2020 är godkända i 5 år. Fr.o.m
nästa år blir intervallen 3 år. Mer
information på https://tukes.fi/
•
kstutkinto

Markkartering
Vilka skiften måste ha en markkartering?
• Alla skiften med en vanlig odlingsväxt t.ex.: spannmål, fodervallar, matpotatis, trädgårdsväxter
• Saneringsgrödor
• Fleråriga miljövallar (de 5-åriga)
• Skyddszon, trädor, NVÅ-vallar,
gröngödslingsvallar och mångfaldsåkrar om de gödslas vid anläggning
• Alla basskiften över 0,5 hektar
ska ha egna prov
• Basskiften över 5 ha skall ha 1
prov/påbörjad 5 ha
Ta nya markkarteringar HELST
på hösten! Giltiga markkarteringar måste finnas tillhanda (resultatet) innan gödsling.
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November

Miljöersättning: miljöförbindelsen
(2020) 85 %
• Ersättning för djurens välbefinnande (2020) 50 %

December

• Nationella arealstöd (2020)100 %
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
- nationellt stöd för sockerbeta
• Kompensationsersättning (2020)
15 % slutliga
- husdjurshöjningar betalas ut
på 2021
• Grund och förgröningsstöd 95 %
• Stöd till unga jordbrukare (EU)
(2020)
• Bidrag
för
jordbruksgrödor
(2020) EU:s bidrag för mjölkkor
(2020), för perioden 1.1.–15.9.
utbetalningsprocent cirka 70 %
• EU:s bidrag för nötkreatur (2020)
• För perioden 1.1.–15.9. utbetalningsprocent cirka 70 %
Mer info finns på https://www.
ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/utbetalningstidtabell/

KORSNÄS
Nytt

Korsnäs kommuns
stipendiefond

AC Silverbergs
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att
mantalskommunens kassa överfördes som
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital
av kommunens egna medel till stipendiefonden för att skapa förutsättningar för att ge en
tillräcklig avkastning för att utdelningar från
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för
Korsnäs kommuns stipendiefond har uppgjorts
och godkänts av fullmäktige.
Stipendier kan beviljas för vår- och hösttermin:
• Elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbildning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo
Akademi lediganslås att sökas både vår- och
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond
kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA
och Yrkeshögskolan Novia enligt följande
kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för
högst 10 terminer
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstuderande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes
stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för
kompletteringsstudier

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 16.10.2020. Försenade
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan
kompletteras t.o.m. 30.10.2020.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 16.10.2020. Försenade
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan
kompletteras t.o.m. 30.10.2020.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/
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Stipendier

Ansökan om stipendier

På gång i Korsnäs

KORSNÄS
Nytt

Ny krögare startar
upp restaurangen i
Korsnäs kyrkby
Krögaren Andreas Nylind från Närpes startar
upp restaurangverksamheten i fd Stenbrytarens
lokal i Korsnäs kyrkoby. Inom oktober månad ska
verksamheten vara igång.
Till en början ska restaurangen erbjuda lunchbuffé
och ha öppet måndag till fredag. Som bäst söker krögaren personal och hoppas få två personer som kan
sköta verksamheten i Korsnäs kyrkby.
Andreas Nylind driver sedan tidigare restaurang
Bistro Café & Catering i Närpes. Nu utvidgas verksamheten med en lunchrestaurang i Korsnäs centrum.

Info från Sfp i Korsnäs
Svenska folkpartiet i Korsnäs
höll årsmöte 25.6.2020. Med på
länk från Helsingfors var Anders
Norrback och Mikko Ollikainen
och informerade om aktuellt
från riksdagen. Kretskansliets
personal hälsade på och presenterade sig. Styrelsen återvaldes
för år 2020-2021.
Styrelsen består Roger Backholm, Johan Holm-Rosbäck, Larserik Holmblad, Niclas Björkqvist,
Rosita Eklund, Mona Gullblom,
Sofia Mitts-Björkblom, Anna-Lena Kronqvist och Johanna Juthborg. Vi i styrelsen vill tillsammans med kommuninvånarna,
förtroendevalda, tjänstemän och
personal jobba för Korsnäsbornas
bästa nu och framöver.
Vi står inför kommunalval våren
2021. 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

Styrelsen för Sfp i Korsnäs.

14

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!
Sofia Mitts-Björkblom

KORSNÄS
Nytt

Sista chansen att ansöka
om ensamföretagarstöd –
de andra stöden är redan i
utbetalningsskedet

Hjälp finns att få
Coronapandemin som slog till för fullt i mars orsakade svårigheter för många företag, vilket genast
syntes på VASEKs företagstjänster som ett ökat kundantal. Utöver ensamföretagare har man hittills på
VASEK hjälpt 645 olika företag i utmaningar med
samband till coronasituationen.
Under våren och sommaren har företagen fått in-

tensiv hjälp med stöden beviljade både av Business
Finland och av NTM-centralen. Redan före semesterperioden inleddes även utbetalningsskedet för stöden. Företagen har alltså hjälpts med att rapportera
om de utvecklingsåtgärder som gjorts till instansen
som beviljat stödet.
Därtill har företagen fått hjälp med att ansöka om
stöd till förplägnadsföretag och senare det allmänna
kostnadsstödet.
– Vårens undantagstillståndtid var väldigt hektisk
och vi arbetade långa dagar för att hjälpa företagarna. De olika stödformerna och deras uppdateringar
ställde stora krav på riktad kommunikation till företag inom olika storleksklasser och branscher. Under
hela krisen har vi bistått med stödansökningsfrågor
och på grund av detta var antalet kundkontakter på
rekordnivå, berättar vd Stefan Råback.
– I mars var vi tvungna att omorganisera våra företagstjänster och koncentrera oss på att hjälpa företagen med de ekonomiska problemen som coronapandemin orsakat. Samtidigt blev det en tillfällig
svacka i antalet kunder inom start- och ägarskiftesrådgivning. Nu efter semesterperioden börjar
situationen normaliseras igen, eftersom nya ägarskiftesprocesser har inletts och kundmängden på
nyföretagscentralen börjar återgå till den normala,
avslutar direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.
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VASEK informerar

Den sista ansökningsdagen för ensamföretagarstödet, som beviljas av kommunerna, är den 30
september. Ensamföretagarstödet kan ansökas
för utgifter som uppstått 16.3–31.8.2020. Stödet
ansöks med en elektronisk blankett och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK handlägger ansökningarna samt ger sitt beslutsförslag till företagets
hemkommun, som fattar beslutet om beviljandet
av stödet.
Tommi Virkama, som koordinerar ensamföretagarstödprocessen på VASEK, påminner:
– Ansökningen måste vara inne den 30 september.
Det lönar sig att lämna in ansökningen redan nu och
se till att alla nödvändiga bilagor är med, så att handläggningen och beslutsfattandet går så smidigt som
möjligt. Vi har reserverat resurser så att vi säkert
hinner gå igenom varje ansökan, även om det skulle
uppstå en liten rusning i sista minuten.

På gång i Korsnäs

KORSNÄS
Nytt

Orienteringens landskapsstafett
Korsnäs kommun deltog i orienteringens landskapsstafett den
23.8.2020.
Nytt för i år var barnens egen stafett, med deltagare som är max 12
år gamla.
Lagen skulle vara mixade och
bestå av både pojkar och flickor.
Korsnäs lag 1 (Sindre Ramstedt,
Sarah Vestberg och Celine Ramstedt) kom i mål som 12:e lag.
Korsnäs lag 2 (William Snickars,
Signe Fröding och Hannes Söderman) placerade sig på 22:a plats.
Totalt deltog 34 lag.

Bilden fr.v.: William Snickars, Hannes Söderman, Signe Fröding, Sarah
Vestberg, Celine Ramstedt och Sindre Ramstedt.
Foto: Johanna Svedström-Söderman

Gymmet i Korsnäs
öppnar i början av
oktober!
Det nya gymmet i Korsnäs, PB,
öppnar i början av oktober.
Christoffer Bergman, som är
ny ägare till gymmet i Korsnäs,
berättar att planerna var att
öppna i början av september, men att produktionen
och transporten av den nya
utrustningen blivit försenad på
grund av Covid-19.
Planerna är nu att öppningen
av gymmets dörrar förhoppningsvis skall ske den första
helgen i oktober men Christoffer utesluter inte heller
den andra helgen om något
ännu skulle gå snett. På gymmets vägnar beklagar han och
hoppas att träningssuget inte
har slocknat för invånarna i
kommunen!

IF FYREN INFORMERAR
Silver i FM
IF Fyren fick en silvermedaljör i FM-tävlingarna i Nådendal 9.8.2020.
Joel Blomqvist fick silver i diskus i klassen P14 med resultatet 45,57 m.
I kula blev han sjätte med resultatet 11,65 m.m och trea på 1000 m i
klassen P-9 år.

Pappersinsamling måndag 28 september
IF Fyren ordnar sin SISTA pappersinsamling måndagen den 28 september.
Insamlingen sker på samma sätt som tidigare år. Ni sätter pappersbuntarna vid vägkanten, så hämtar vi dem. Pappret kan också föras
direkt till insamlingsplatsen, som finns vid sportplanens parkeringsplats i Korsnäs. Sätt ej papperet i plastpåsar eller papperslådor. Håll
pappret inomhus eller täckt med t.ex. plast ifall det regnar och ta
kontakt med någon av kontaktpersonerna ifall ni behöver hjälp.

Kontaktpersoner
Molpe

Henrik Backgren 050-5530 996
Tore Nystrand 050-5910 057
Korsbäck
Alef Ståhl 050-4959 874
Kyrkbyn
Jens Vägar 050-5644 389
Harrström &Helenelund Mats Åbacka 0500-342 569
Taklax
Tommy Vesterback 050-352 33 23
IF FYREN tackar alla som gett papper till föreningen under årens
gång och även ett stort tack till de aktiva talkoarbetarna inom Fyren.
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Det blev en liten missräkning då Korsnäs FF med
liten marginal inte lyckades ta oss till det övre
slutspelet. Endast några oskärpta domare var
i vägen. Men nu skall vi inte gråta längre över
detta utan tar oss an det nedre slutspelet i stället.
Poängen från grundserien följer med så vi har ett
gott utgångsläge.
Vi har redan hunnit spela en match i slutspelet.
Ett VPS/Akat. med ett antal förstärkningar från
deras representationslag i division ett fick se sig
slagna på Elisa stadion med 0-1. Nu blir det igen
en tids paus innan vi lördagen den 26 september
kl. 16.00 tar oss an FC Sääripotku på Korsnäs
Arena. Följande lördag 03.10 har vi bortamatch

mot NIK i Nykarleby och serien avslutas lördagen
den 10 oktober kl. 14.00 mot Sporting Kristina på
Korsnäs Arena. En eller två poäng från dessa tre
matcher torde nog räcka för att behålla serieplatsen.
Vi syns på match!! Välkomna!!
Börje Maars

Korsnäs FF:s matchprogram:
lörd. 26.09 kl. 16.00 Korsnäs FF - FC Sääripotku
lörd. 03.10 kl. 15.00 NIK - Korsnäs FF
lörd. 10.10 kl. 14.00 Korsnäs FF - Sporting Kristina

Småkoffarna
Juniorfotbollen har haft en bra sommar fylld med
spännande matcher. Så fort corona restriktionerna lättade upptog vi träningarna på nytt och
hann träna några gånger innan serierna drog
igång.
Vårt yngsta lag, födda 13-14, gav sig ut i hetluften
för första gången och målen haglade in, i båda
målen förstås. De deltog i juniorcupens P7- serie,
fast det spelar både flickor och pojkar i laget. Inga
mål och resultat bokförs i denna serie utan det
viktigaste är att lära och ha roligt, och det hade
de. I denna serie spelar man fem mot fem.
P9-laget där födda 11-12 spelar, deltog även de i
juniorcupen. De har ett par år på nacken nu redan
och man ser tydligt hur pojkarna utvecklas i snabb
takt. Även om resultaten inte alltid varit till vår
fördel så kämpar de på och visar bra lagmoral.
Fem mot fem spelar man även här.
P11 laget, födda 08-10, har förutom i juniorcupen
också deltagit i distriktets serie och har spelat en
hel del matcher även de. Pojkarna som startade
några år senare än sina motståndare har gått
framåt jättemycket och de mäter sig även med
dom bästa lagen i serien. Mycket starkt!

Vårt första flicklag F11,födda 08-10+en 07,fick
vi igång i våras. Det var extra roligt att följa dem
eftersom största delen av flickorna inte spelat
fotboll tidigare. Deras mål var från början att göra
ett mål. Men dessa tjejer överträffade alla förväntningar och tog till och med en seger. De deltog i
juniorcupen och distriktets serie. Laget har även
västkustens tuffaste hejaramsa som många motståndare imponerades av.
Säsongsavslutningen går av stapeln 4.10 kl.16.00
vid Korsnäs Arena. Där blir det prisutdelning, föräldramatcher, korv och bulle.
Vi har nu ca femtio juniorer i ledet som vi är
mycket stolta över. Hoppas vi får följa deras
utveckling i många år framöver. Kanske vi ser dom
i representationslaget om några år.
Det ryms självklart flera knattar på planen så hör
av er om intresse finns.
Text och foto: Matias Backholm
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Temagudstjänst vid museet
Sommargudstjänsten utomhus vid museet den
9 augusti samlade 39 gudstjänstbesökare. För solosång stod Deseré Granholm och hon ackompanjerades av Jan-Ola Granholm. Prosten Guy Kronqvist hade valt ett ovanligt tema för sin predikan,
ett människoöde.
Så här sade han i sin inledning: ”Välkomna på gammaldags gudstjänst till Prästgårdsmuséets gårdstun!
För ett antal år sedan fick jag en fråga om jag har sett
att det finns ett minneskors längs Degermoss skogsväg, där skall en som kallas Farba ha frusit ihjäl lutad
mot en stor tall. Då var det något nytt för mig och min
nyfikenhet väcktes. Men det krävdes flera cykelturer
längs skogsvägen och att jag frågade både Facebook
och Korsbäckbor innan jag till slut fick ögonen på det
enkla, hopsvetsade korset på sydsidan av vägen i ett
björksnår. Det hade årtalen 1811-1890. Hur kan det
livsödet ha sett ut?”
I sin predikan (här i förkortad version) konstaterade Guy Kronqvist att mannen inte hette Farba
utan något annat. Guy letade i De dödas bok 1890
om någon hade dött av köld under vintermånaderna. Men han hittade ingen sådan, däremot hittade
han en man född 2.3.1811 och antecknad som död
28.6.1890. Där stod en anteckning om mannen”Gick
vilse i skog, död af svält”. Mannen var sytningsmannen Johan Erik Henriksson Korsbäck. Notiserna om
honom visade att han var född i en någorlunda välbärgad familj. Men senare står det att han blev slagrörd vid 20 års ålder, att han var mindre vetande och
svag i läsning. Han bor hos sina föräldrar och efter att
de gått bort bor han hos sin storebror och hans familj
som enligt traditionen tagit över hemmanet. Hans
bror dör 1888 och hans brorson tar över försörjningen av den då åldrande sytningsmannen under hans
två sista år. Ur Farbas släkt skulle komma högt kvalificerade läkare, lärare, ämbetsmän, en riksdagsman
och Kommunalin, en av kommunens stöttepelare.
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”Varför kallas han Farba? Vi kan bara spekulera,
men ett sytningshjon sätts nog att göra allt som han
eller hon klarar av att göra och jag gissar att en roll
som han fått har varit att se till sina brorsbarn. För
dem är han farbror som alltid finns där. Om han efter
slaganfallet har lite talsvårigheter så kanske det låter
som Farba när han försöker tala om sig som farbror
inför brorsbarnen. Och efter det får han heta Farba.”
”Någon har sagt att det var när han var på hemväg
från kyrkan som han gick vilse på detta ödesdigra
sätt och svalt eller frös ihjäl bara några enstaka kilometrar från sitt hem. Det är något jag inte kan bekräfta, men på midsommardagen den 24 juni blev hans
brorsons dotter Sofia konfirmerad i Korsnäs kyrka.
Det är inte otroligt att han ville vara med då. Han
hade ju sett henne växa upp. Den andra generationen
barn som han varit Farba åt är nu stora. Han är gammal, 79 år, de kroppskrafter han kan ha haft, trots sitt
handikapp, har avtagit. Kanske han inte orkar hänga
med den övriga familjens takt när man vandrar hemåt. Den tiden var skogarna fulla med stigar som folk
färdades efter mellan gårdar och ägor och byar och
som boskapen trampade upp när de gick och betade.
Han blir på efterkälken och någonstans tar han fel
stig. Det är lätt att gå vilse om man är ensam och om
man inte färdas regelbundet i markerna. Vid en tall
norr om Degermossen ger han upp, sätter sig i riset
och lutar sig mot tallen. Han omsluts av juninatten
och somnar in för att vakna i en annan tillvaro.”
”Som hans dödsdag antecknas 28 juni, kanske den
dag då han hittas, och som dödsorsak svält. Eller
kanske den muntliga traditionen som levt vidare har
rätt, när den säger, att han frös ihjäl. Juninätter kan
vara kalla. Människoöden kan vara hårda, men ingen lever utan att ge ett avtryck. Inget människoliv är
värdelöst och alla hör vi ihop. Så ta hand om er själva
och varandra.”
Anita Ismark
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Skördemarknad 12.9

Stämningsfull miljö

Det märktes att årets skördemarknad var efterlängtad. Ett hundratal korsnäsbor kom till marknaden på
museiområdet och fick köpa grönsaker, bär, safter,
hembakat, keramikprodukter och mycket annat. I
Prästgårdsmuseet gräddade Pontus och Benita våfflor
på löpande band med choklad och andra goda tillbehör. Det blev en mycket lyckad marknadsdag!

Prästgårdsmuséet erbjuder en stämningsfull miljö.
Muséet kan hyras för olika familjehögtider. Ta kontakt
med Anita Ismark per telefon 050-5181949 eller per
e-post anita.ismark@gmail.com

Biskop Bo-Göran Åstrand besöker Korsnäs församling
Biskop Bo-Göran Åstrand besöker Korsnäs församling
2-3.10.2020 ånyo, vilket han lovade när han var här i
våras på biskopsvisitation i början av Covid 19 pandemin.
På eftermiddagen den 2 oktober blir det guidning för
biskopen med följe i både hembygds- och prästgårdsmuséet.

Nytt tak på prästgårdsmuseet
Takbytet på Korsnäs prästgårdsmuseum är i full gång.
Sedan står bastun i tur. Senast 16 oktober ska arbetena vara färdiga. Nästa vår ska rian och ladan få sina
tak förnyade.

Den som vill stöda föreningens arbete med att bevara
museiområdet och dess värdefulla kulturshistoriska
byggnader får gärna bli medlem. Det finns information
om föreningens kulturarbete på hemsidan www.prastgardsmuseet.hembygd.fi
En medlemsförmån är den intressanta tidningen
HEMBYGDEN som ges ut av Finlands svenska hembygdsförbund. Medlem blir man genom att betala
medlemsavgiften direkt till föreningens konto i Korsnäs
Andelsbank FI65 5552 2550 0073 37. Medlemsavgiften för år 2020 är 10 euro.

Julpyssel för hela familjen på lillajulafton
Lördagen den 28 november kl 11 har vi julpyssel för
hela familjen i Prästgårdsmuseet. Ledare för evenemanget är pensionerade förskoleläraren Else Lundvall.
Vi klipper och klistrar och gör julprydnader. I köket kan
vi baka bullar och pepparkakor. Välkomna!
Föreningen Prästgårdsmuséet i Korsnäs r.f.

Församlingens lekpark har förbättrats
Ett stort tack till Torvald Westlin för den fina sanden vi fick till sandlådan. Tack också till Oleg Kuusk
för takfilten.

Ren sand är rolig! De duktiga grävarna Zacharias och Zander Moliis, tilsammans med mamma Nadja
Söderholm, tog genast itu med lossningsarbetet. Jan-Ola Granholm skötte transporten.
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Torsdag 15.10
Kl. 13-14 drar Nadja jumppaskoj med 6-9 åringar i
kby skola.
Kl. 16-18 Fotbollsskola för 10-13
åringar på idrottsplanen i Korsnäs.
Dragare : fotbollsproffsena Sebastian
Strandvall från VPS (Vasa). Ta gärna
med egen boll och drickaflaska. Bland
alla som deltar lottar vi ut fribiljetter
till matchen VPS-GNISTAN (H-fors) lö
24.10 kl.14.00 på Elisa stadion i Vasa.

Bio i Korsnäsgården fredagen 16.10
klockan 13.00 Pelle Svanslös
Klockan 15.00 LasseMajas detektivbyrå-Tågrånarens
hemlighet
Inträde 5 euro. Försäljning av dryck och snacks.

Ungdomsträning
För 10-12 åringar och 13-16 åringar på PB,gymmet i
Korsnäs!
10-12 åringar onsdagar klockan 17.00-17.45 med
start 14.10.
13-16 åringar torsdagar klockan 15.45-16.30 med
start 15.10.
Instruktörer: Christoffer Bergman och Nadja Söderholm
Anmäl namn och vilken grupp du tillhör till Christoffer Bergman
christoffer@proteinandbiceps.fi eller 050-3742112
Arr: Korsnäs fritid

Ungdomsverkstad

Höstlovet är LÄSLOV!

Välkommen med till ungdomsverkstaden!

Fredag 16.10 kl 12-16, spela brädspel med Camilla
Rönnholm i biblioteket.
Du får lästips och vi presenterar höstens nya böcker
för barn och unga.

Både för dig som gillar att skruva men även för dig
som bara vill komma och umgås en stund!
Verkstaden är öppen onsdagar klockan 18.00-21.00
och fredagar 18.00-22.00.

LÄSTIPS

Måndag 19.10 kl 12-16 Camilla Rönnholm ger lästips och du kan få en privat sagostund under eftermiddagen i biblioteket.

Vi träffas fredagen 2.10 klockan 18.00 och hjälps åt
att städa upp och göra i ordning!

PYSSELKVÄLL

Fritidsledaren Nadja Söderholm är på plats.

Pysselkväll på biblioteket måndag 19.10 klockan
17.30-19.00
Pyssel,spel och ansiktsmålning bland annat. Det
finns något för alla åldrar!

Verkstaden finns på samma plats som förut vid f.d
KKC:s utrymmen.
Vid frågor,kontakta Nadja Söderholm 0401989621
eller nadja@sou.fi
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Sagostunder
Vår bibliotekspraktikant Camilla Rönnholm
håller sagostunder under hösten.
Håll utkik efter info på bibliotekets FB och i
biblioteket!

Wasa teater, AYN på Svenska dagen

e-boksbiblioteket

Teaterresan är framflyttad till fredag 6.11.
Teatern har sett till att besökarna enkelt kan
hålla avstånd och sköta handhygienen. Det
finns även munskydd att köpas.
Om du vill åka med egen bil i eget sällskap så
kan du även utnyttja vår grupprabatt!
Anmälan senast 9.10 till biblioteket tel
063479140.

Ändringar i Fredrikabibliotekens e-boksbibliotek kommer att ske i oktober. Hela september
fungerar e-biblioteket som förut, med samma
lånetid. I oktober kommer e-boksbiblioteket
att finnas under en ny adress, som du skall
logga in till separat. Mer info kommer i oktober på bibliotekets FB. Ring gärna om du behöver hjälp med inloggning eller annat.
Vi beklagar eventuella störningar, avsikten är
att förbättra servicen!

Svenska Dagen
Svenska dagen 6.11. firas i år med kaffe och
dopp under dagen i biblioteket kl 12-19
Biblioteket säljer avskrivna tidskriftsårgångar o
böcker under Svenska veckan i november.

Teaterbesök
Det osynliga barnet, Wasa teater kommer till
biblioteket med två föreställningar 28.10 kl
9.30 och 11.30,
för inbjudna
barngrupper.
Om du vill
komma med
hemmavarande
barn, kontakta
biblioteket tel
063479140.

Utställningar
Utställning i biblioteket
14.9-30.10.
Sonja Österholm-Granqvist
visar abstrakta målningar i
akryl.
November
Helena Sten visar Stickade
och virkade barnfiltar av
donerade restgarner.

Författarbesök
Författare Annika Sandelin
besöker Korsnäs bibliotek av
Annika Sandelin 3-4.11.
Annika f. 1972 är barnboksförfattare, diktare och informatiker från Helsingfors.

Barnens utställningsvägg: Bidrag från sommarens Skattjakt-Aarrejahti.
Tack alla som var med på jakt! Alla som deltagit
i utlottningen kan hämta ett pris i biblioteket!

Stickcafé

Magic carpet

Stickcafé i biblioteket tisdag 6.10. kl 10-12
Handarbete i trevlig sällskap, kaffe och nya
böcker!
Värdinna Kerstin Sjöstrand

Flera barngrupper har haft
roligt med den magiska
mattan som man kunde
hoppa på och jaga mygg,
höns eller spela fotboll på.
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Man behöver inte förstå allt för att kunna njuta av en saga.

Kom och njut av sagor på bosniska och svenska med Saudina och Camilla

Korsnäs bibliotek
Måndagen den 28.9
kl 18:00-19:00

Bajke na bosanskom i svedskom
Ne mora se razumjeti sve da bi se uzivalo u jednoj bajci.

Dodjite i uzivajte u bajkama na bosanskom i na svedskom jeziku zajedno sa Saudinom i Camillom.

Korsnäs biblioteka
Ponedjeljak 28.9
18:00 – 19:00

Folkhälsans Förbund i samarbete med
Korsnäs bibliotek ordnar mångkulturellt
föräldracafé

Organizacija Folkhälsan u saradnji sa
Kornäs bibliotekom organizuje
multikulturni kafic

Välkommen med!
Att vara förälder är det värdefullaste uppdraget
man kan ha, oavsett var vi bor. Det finns mycket
som vi gör likadant och mycket som vi gör på
annat sätt, beroende på varifrån vi kommer.
Föräldraträffar är för alla som vill träffas, umgås
och utbyta erfarenheter av att vara förälder.
Vi pratar om föräldraskap ur det egna landets
samt ur det finländska perspektivet.
Föräldrarna får gärna bidra med egna idéer och
berätta vad som känns viktigt att prata om.
Fika är en del av träffarnas punkter.
Vi träffas på Korsnäs Bibliotek, adress;
Silverbergsvägen 9 Korsnäs 66200
Datum: 23.9, 30.9, 7.10, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11,
2.12, 9.12, 16.12
Kl.18.00-20.00

Dobro dosli!
Na druzenje za roditelje, buduce roditelje i sve one
koji zele da se druze, da razgovaraju o vlastitim
iskustvima kao roditelj, o zivotu u novoj zemlji.
Svi su dobrodosli sa vlastitim idejama za razne
teme za diskutovanje. Imamo i mogucnosti da na
sastanke pozovemo i profesionalne osobe iz
razlicitih oblasti sa korisnim informacijama koje
nam mogu dati podrsku u nasem roditeljstvu ili
kako da se snadjemo u novom domovini.
Sastanci ce se odrzavati u Korsnäs Biblioteci
Adresa: Silverbergsvägen 9 66200 Korsnäs
Datum: 23.9, 30.9, 7.10, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11,
2.12, 9.12, 16.12
Kl.18.00-20.00

Kontakt; Senada Arnautovic senada.arnautovic@folkhalsan.fi

Kontakt; Senada Arnautovic senada.arnautovic@folkhalsan.fi

Tel. 044 788 36 32

Tel. 044 788 36 32
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Hälsostegen
2020
Samla steg
och vinn priser!
Samla steg för den egna hälsan och för din förening! Delta i kampanjen mellan 1.10 och 30.10.2020.
Välj din egen målsättning! Gå 75 000, 150 000, 225 000 eller 300 000 steg på 30 dagar.

Vad?

Hur?

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

Som ny deltagare i Hälsostegen registrerar du dig på www.halsostegen.fi. Om
du deltagit tidigare år så kan du direkt
logga in med e-postadress och det lösenord du själv valt. Skriv sedan in dina steg
på din startsida varje dag.

Varför?

Vad får jag?

Minska stillasittandet och öka vardagsmotionen!
Var och en väljer själv sin målsättning.
Klarar du ditt mål?

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

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

www.halsostegen.fi
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KORSNÄS 4 H

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

Pyssla med Petra

Uppköp av lingon

Vi gör bruksföremål, skapar med naturmaterial och annat skoj!
Avgift: medlemmar 20€, icke medlemmar 25€.
Korsnäs kby skola
följande:
Åk 1-2 5.10-2.11
Anmäl senast 2.10.
höstlovet)
Åk 3-4 9.11-30.11
Anmäl senast 6.11.

Korsnäs 4H fortsätter att köpa upp
lingon till dagspriser så länge säsongen
håller i sig. Se
hemsidan eller våra sociala medier för mer
info.
Mottagning varje
onsdag
och söndag
mellan kl. 1820 vid vår
bärstation
på Skylvägen
37 i Korsnäs.
Lingonen ska vara
orensade
och
plockade i plastämbar eller dylikt.
OBS! Gäller alltså både ung och gammal, inte enbart för 4H-medlemmar!

måndagar enligt
kl. 13.00-14.30.
(Inget pyssel på
kl. 14.00-15.30.

Molpe skola torsdagar enligt följande:
Åk 1-2 1.10, 8.10, 29.10 och 5.11 kl.
13.00-14.30. Anmäl senast 29.9.
Åk 3-4 12.11-3.12 kl. 14.00-15.30.
Anmäl senast 10.11.

Företagshäften och solrosor

Fram till 30.9 får man fylla
i företagshäftena! Du som
odlat solrosor, kom ihåg att
mäta dem innan frosten
tar dem! Meddela största
solrosens längd och omkretsen på den största frökakan
åt Petra.

Taklax skola onsdagar enligt följande:
Åk 1-2 7.10-4.11 kl. 12.30-14.00.
Anmäl senast 5.10.
Åk 3-4 11.11-2.12 kl. 12.30-14.00.
Anmäl senast 9.11.

Fångarna på fortet

Lekfull tävling för åk 3-6 lördagen den
26.11 kl. 13.00-15.15

Företagshäftena kan lämnas in
fr.o.m oktober till skolan, till 4H:s kontor (Industrivägen 4) eller sändas per
post till: Petra Sundholm, Valsbergsvägen 686, 64610 Övermark.

Utmaningar! - Vem i laget är snabb? Vem i laget är duktig på gåtor? - Var är
den försvunna skatten?
Samling vid museiområdet i Korsnäs
kl. 13.00. Ta varma kläder, vi är utomhus (med väderreservation)
Avgift: 5€ (innehåller mellanmål) Ledare: Alma och Faruk

Kontaktuppgifter:

Petra Sundholm, petra.sundholm@
fs4h.fi eller tel. 045-876 48 38
www.korsnas.fs4h.fi

Anmälningstiden har egentligen gått
ut, men kolla om det finns platser kvar!
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BALTIKUMVÄNNERNAS
KLÄDINSAMLING - LOPPIS
Höstens insamling inleds tisdag 29.9 kl. 13.00–18.00
och pågår varje tisdag fram till 1.12.2020.
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs.
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder,
gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot.
OBS!!! Inte möbler, böcker, filmer och kassetter.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
LOPPIS: KONTANT BETALNING

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

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

Namn_______________________________________
Adress_______________________________________

Årsmöte

Personsignum_________________________________
Skola_______________________________________

Årsmöte i Molpe bykyrka onsdagen den 30
september kl.19.00.

Kontonummer________________________________

Varmt välkomna!

Ansökan inlämnas senast 18.10.2020 till
LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran, Kyrkobyvägen 179,
66200 Korsnäs. Förfrågningar per tel 0500-261 003.

Styrelsen

Understödsföreningen för Molpe By r.f. håller
årsmöte torsdag 1.10 kl. 18.30 på Fia’s Inn.
- Stadgenliga ärenden.

KORSNÄS SCOUTKÅR
HÖSTEN 2020

- Beslut om fullmakt för placeringar

Välkomna!
Understödsföreningens styrelse.

Måndag 28.09. kl. 18.00
Scouthösten startar med inskrivning vid församlingshemmet.
Ta med 5,- i medlemsavgift och 10,- för scouttröja.
Höstens program bestäms vartefter, klä er för
utomhusaktivitet.

Söndag 04.10. kl. 11.00
Scoutdubbning i kyrkan för vårens scouter.
Samling i församlingshemmet kl. 10.30.

Höstens potatisförsäljning

Uthyres

Startar upp i november, scouterna kontaktar och
levererar direkt till er dörr.
Kontantbetalning med jämna pengar 10,-/säck.
Vid frågor kontakta kårchef Sture Södergran tel
0500-662917.

Nyrenoverad radhuslägenhet i Rönnebo,
Harrström, 46 m2.
2 rum och kokvrå (bastu). Bostad 9.
Kontakta Ulrika tel 040-8281 882
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Korsnäs församling informerar
Cykelutflykt

Återkommande program

Lördag 26.9 tar Guy Kronqvist oss med på en
cykeltur runt Korsnäs kommun. Vi startar kl.14.00
från församlingshemmet. Rutten blir ca 25 km
och är i grova drag: Korsnäs-Korsbäck-BjurbäckDegermoss
skogsväg-Taklakvägen-Edsvikvägenbegravningsplatsen och tillbaks till församlingshemmet
längs cykelvägen.
Vi håller kaffe/korvpaus vid Korsbäck jaktförenings
grillkåta, stannar till vid den okända soldatens grav och
om någon vill kan vi stanna till vid begravningsplatsen.
Rutten blir ca 25 km och vi cyklar så att alla hinner
med! Man kan ansluta sig längs vägen också om man
vill eller komma enbart till grillkåtan i Korsbäck på en
trevlig kaffe/korvstund. Anmäl intresse senast fredag
25.9 till Hanna 044 4101825.

Följande programpunkter ordnas varannan vecka, efter
starttillfället:
Promenixarna, gemensam promenad från
församlingshemmet, kom och gå i din egen takt. Efteråt
kaffeservering församlingshemmet. Nästa gång 7.10
kl.10.00.
Solglimten, träff för daglediga i församlingshemmet.
Start 17.9 kl. 13.00. Samtal, program enligt deltagarnas
önskemål, kaffeservering.
Vänstugan i församlingshemmet måndag 21.9 kl.13.0015.00. Kaffeservering. Vi stöder även missionen.
Missionssyföreningarna startar 28.9-1.10 kl.10-12
enligt följande:
Måndag Korsbäck byagård, tisdag Taklax bönehus,
onsdag Harrström båthuset vid fiskehamnen, torsdag
Molpe bykyrka.
På programmet: samtal, lättsam gymnastik,
minnesträning, andakt med mera. Kaffe och smörgås.
Vi stöder även missionen.
Musikalen ”Därför att ljuset” med Free Spirits fr. 2.10.
kl. 19.00 i kyrkan. Fritt inträde, kollekt.

Gudstjänster och högmässor ordnas i regel

varje söndag kl. 11.00
Sö 4.10 kl. 11 gudstjänst med scoutdubbning. Samma
dag även skriftskoleinskrivning i kyrkan, efter avslutad
gudstjänst.
Gudstjänsten sö. 11.10. radieras av YLE.
Gudstjänsten sö 1.11. hålls i Molpe bykyrka kl. 11.
Observera! Alla helgons dag, den 31 oktober kl. 11.00
firar vi högtidlig gudstjänst med tändning av ljus för de
församlingsmedlemmar som avlidit sedan allhelgona
i fjol. Om någon vill att ljus skall tändas för någon
avliden som vid dödsfallet inte var medlem av Korsnäs
församling, tag då kontakt med Pastorskansliet, per
tel. 044-4101800 eller e-post korsnas.pastorskansli@
evl.fi senast tisdag 27 oktober.
Finns det intresse/behov av gemensam transport till
begravningsplatsen? Meddela i så fall, så ordnar det
sig!

Familjekvällen. Fredag 9.10 ordnas en kväll

för familjerna i Församlingshemmet med temat
”föräldraskap” Mera info senare i KP och på
hemsidan http://www.korsnasforsamling.fi

Mathjälpen fredagar kl. 8.30 - 9.00 vid

diakonikansliet. Hör av er till Hanna om ni har frågor
kring mathjälpen.

Kamratstödsträff

för närståendevårdare, i
församlingshemmet 28.9 kl.13.30-15.00.
Möjlighet att träffas och diskutera med andra
vårdare. Kaffeservering. Ledare: Ebba Carling och
Hanna Hofman. Ordnas en gång i månaden.
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Info från begravningsfastigheten
Gravplatserna innehas för 25 eller 50 år och efter
att den tiden gått ut kan de anhöriga endera välja
att lösa in platsen på nytt eller återlämna den till
församlingen. Efter det att platsen återlämnats avlägsnas stenen av de anhöriga och församlingen
kan upplåta platsen för nya nedsättningar till nya
släkter.
Arbetet med att kartlägga alla våra gravar och de
nu levande anhöriga till dessa platser har inletts
detta år och kommer att ta några år i anspråk innan
alla har gåtts igenom. De gravplatser vars tid har gått
ut och vilka vi har lyckats hitta anhöriga till kommer
att få ett brev hemsänt med ovannämnda information, de gravstenar som vi inte lyckas hitta anhöriga
till kommer att märkas ut på begravningsplatsen.
Samtidigt bör ett förtydligande göras om att gravplatsen framför stenen och själva stenen är de
anhörigas så länge gravrättstiden gäller och att det
är på de anhörigas ansvar att se till så att stenen inte
lutar och att den inte smyckas på så sätt att det stör
gravplats-arbetarnas jobb. Ifall om en sten oturligt
skulle stjälpa just när någon går förbi är det på de
anhörigas ansvar, inte församlingens!
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Diakonrutan
Hej på er!
Tre år har gått sedan min senaste ruta. Jag har under denna tid haft glädjen och utmaningen att se en liten och
hjälplös baby bli en bestämd liten flicka. Samtidigt har inte världen stått stilla för någon annan heller. Med
buller och bång har min förstfödda blivit sex år, och även jag har fått flera gråa hår. Jag är säker på att livet inte
heller har stått stilla för någon annan i Korsnäs, utan åren har kommit med både glädje och sorg i olika form.
Jag har i läsandets stund snart varit en månad på jobb och har försiktigt startat upp lite verksamhet. Jag vill
arbeta för att flera församlingsbor, oberoende av ålder, skulle uppleva att församlingen finns till för just hen,
oberoende av ålder eller livssituation.

Till kännedom
•

•
•
•

Matutdelningen sker på fredagar vid församlingshemmet kl.8.30-9.00. Tag kontakt om ni har förhinder att komma efter.
Själaringningen är en viktigt men tung stund, vill man som sörjande ha stöd i kyrkan under denna
stund kan jag eller någon annan i personalen komma med. Jag tar kontakt med alla änkor/änklingar
ett tag efter begravningen.
Grupperna som annonseras i Kyrkpressen och på Fb är öppna och man kommer med när det passar!
Inget är för litet eller för stort för att jag inte skulle vilja höra det, så ta gärna kontakt om du har
något du funderar på! Detta gäller även om man har någon i sin närhet som man är orolig för, tillsammans kan vi göra skillnad för någon annan!

Så väälkumin me, ta kontakt om ni har frågor eller funderingar!
H. Hanna Hofman, diakon

Nytta med nöje rundan
Från och med sista veckan i september kommer bland annat
bilder på familjen Tikum att börja synas längs vägarna i Korsnäs
kommun. Hanna har nämligen gjort en frågerunda med 10 olika
frågelappar som handlar om en av församlingens missionärsfamiljer. Hon kommer att sätta upp dessa lappar i olika byar, de
får hänga två veckor per by och så flyttar hon på dem till nästa
by. Rutten börjar vid samlingsställena för syföreningarna.
Först ut är Harrström, därefter Taklax, Korsbäck, Molpe och
Korsnäs. Rutten är tydligt utsatt och på sådana ställen så att alla
kan gå den. För att fylla i svaret behöver man bara ha papper och
penna och så numrerar man själv, det är a-b-c svarsalternativ.
På självständighetsdagen dras sedan några vinnare. Hon litar på
att Korsnäsborna är förståndiga och låter lapparna hänga kvar!
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I samarbete med Korsnäs församling

Till dig som är närståendevårdare till en äldre
person – välkommen med och träffa andra
närståendevårdare!
Måndagarna 28.9, 26.10, 23.11 och 14.12 kl. 13.30-15 ordnas
kamratstödsträffar vid Korsnäs församlingshem på Kyrkobyvägen
37, 66200 Korsnäs. Träffen hålls av erfarenhetsmentorn Ebba
Carling som själv har varit närståendevårdare och av diakon
Hanna Hofman. Vi dricker kaffe och äter något smått. Att delta är
gratis. Du behöver inte ha ett avtal med kommunen för att räknas
som närståendevårdare.
Varmt välkommen! Anmäl dig gärna och meddela eventuella
allergier med tanke på kaffeserveringen. Vi stannar hemma vid
minsta förkylningssymptom.
Sarah Åkerman, sarah.akerman@abo.fi, tfn. 050 5236042
Hanna Hofman, hanna.hofman@evl.fi, tfn. 044 4101825

”Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare” är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi,
Yrkeshögskolan Novia och Folkhälsan och pågår 1.8.2018-31.12.2020. Detta LEADER-projekt
finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Aktion Österbotten, Svenska
Kulturfonden och Aktiastiftelsen.
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HÖSTEN ÄR HÄR!
Gummistövlar för
vuxna och barn

Från 39,90 €

Vakuumförseglare och vakuumpåsar
Viltfoder Poro-Elo
finns i lager
Dräneringsrör,
trummrör och
tillbehör i lager

18€/sk

Infotillfälle om
parhusprojektet
på Starören 1.10.2020

Välkommen på LokalTapiola Österbottens

PLACERINGSKVÄLL
22.10 kl 18-20 på Strand-Mölle

RE-Invest Ab Oy planerar att bygga parhusbostäder på Starören med utsikt över havet. Vi har
två fina tomter till vårt förfogande och på infotillfället berättar vi mera om planerna, placeringen
och bostädernas planlösningar och inredning.
Plats och tid: 1.10.2020 kl 18-19.30 på kommungården i Korsnäs
För information kontakta Caroline Lund, tfn 045
2296067 eller via e-post caroline@bycaroline.fi
Välkomna!

Välkommen och lyssna till våra experters
uppfattning om vart placeringsmarknaden
är på väg samt vilka spar- och
placeringstjänster LokalTapiola kan erbjuda.
Kvällen avslutas med en bit salt mat.

Harry Sjöberg

Simon Karvonen

Anmäl dig senast 18.10 till
maria.stangrund@lahitapiola.fi eller
på tel 06 534 2151 (må-fre kl 9-16)
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NYTT FÖRETAG
I KORSNÄS

Bokföring & bokslutstjänster
Momsdeklarationer &
skattedeklarationer
Rapportering & rådgivning
Disponentuppdrag

SÖKER DU

BOKFÖRARE?

Jordbruks- & skogsbruksdeklarationer
samt överlåtelsedeklarationer
För företag, föreningar och privatpersoner

TA KONTAKT

Maritima Bokföringsbyrå Kb
ekon. mag. Maria Mannfolk
tel. 040 5589489
info@maritima.fi
Lingongränd 4, 66200 Korsnäs

PASS
FOTO

Från och med 1.10.2020 erbjuder vi

D R O P I N torsdagar kl. 14-17:30
på Lingongränd 4. Övriga tider enligt tidsbokning.
Foton till körkort, ID-kort och pass. Passfotot skickas
elektroniskt direkt till polisen eller fås som pappersbilder.

www.maritima.fi
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BÄSTA VATTENKONSUMENT!
Vattenavläsningen sker liksom tidigare år så att kunderna själva avläser sina
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen meddela den nuvarande mätarställningen på Er
vattenmätare till Tekniska kansliet, per telefon tel. 050 3866 472 eller 050 0292 482 eller
via e-post: emma.ahlskog@korsnas.fi
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter.
Vattenmätaravläsningen kan lämnas in elektroniskt på webben! Ni hittar den
elektroniska blanketten på: www.korsnas.fi; Boende & närmiljö >
Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare
Ifall ni inte har e-post/internet eller inte vill ringa, kan ni sända in uppgifterna i ett
frankerat kuvert till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 6620 Korsnäs, eller sätta
en lapp med uppgifterna i kommunens postlåda.
Mätaravläsningen kan också utföras av kommunens personal, servicekostnaden för denna
tjänst är 30 € + moms. Ta kontakt med vår vattenverksskötare Roland Westerback om Ni
önskar köpa denna service, tel. 050 5056 857.
Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 30.10.2020 påförs Ni en straffavgift på
20 € + moms och förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på föregående år.
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering.
Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage.
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid
kunna förebygga läckage.
Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst!
Tekniska kansliet
----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VATTENMÄTARAVLÄSNING

meddelas vattenverket senast den 30.10.2020
Ifall Ni har två vattenmätare fyller Ni i
uppgifterna för den andra mätaren nedan.
Namn: ________________________

Namn: _________________________

Mätarnummer: __________________

Mätarnummer: ___________________

Mätarställning: _________________

Mätarställning: __________________

Datum: ____/____ 20____

Datum:____/____ 20____

Tel. 050 3866 472 eller 050 0292 482, e-post: emma.ahlskog@korsnas.fi
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VESIMITTARIN LUKEMINEN SYKSY 2020

HYVÄ VEDENKULUTTAJA!
Veden lukeminen tapahtuu kuten aikaisempina vuosina siten, että asiakkaat
itse lukevat vesimittarinsa. Pyydämme teitä siksi ystävällisesti ilmoittamaan nykyisen
mittarilukemanne Tekniseen kansliaan, puh. 050 3866 472 tai 050 0292 482 tai
sähköpostitse: emma.ahlskog@korsnas.fi
Huom! Tämä ei koske Molpe Vatten Ab:n tilaajia.
On mahdollista ilmoittaa vesimittarin lukeman sähköisesti kotisivujen kautta!
Löydätte sähköisen lomakkeen: www.korsnas.fi; Boende & närmiljö >
Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare
HUOM! Lomake valitettavasti vielä vain ruotsinkielisenä).
Mikäli teillä ei ole sähköpostia tai ette halua soittaa, voitte lähettää tiedot postitse
Korsnäsin kunnalle, Rantatie 4323, 66200 Korsnäs, tai laittaa tiedoilla varustetun
lapun kunnan postilaatikkoon.
Kunnan henkilökunta voi myös tehdä vesimittarin lukemisen, tästä veloitamme
palvelumaksun 30 € + ALV. Ota yhteyttä vesilaitoksen hoitajaan Roland Westerbackiin
jos haluatte ostaa tämän palvelun, puh. 0500-260845.
Mikäli emme ole saaneet mittarilukemaanne viimeistään 30.10.2020 teille määrätään
20 euron + alv rangaistusmaksu ja kulutus laskutetaan arvion mukaan, joka perustuu
edellisen vuoden kulutukseen. Mittarilukema joka on ilmoitettu määrätyn ajan jälkeen
huomioidaan seuraavan laskutuksen yhteydessä.
Toivomme, että seuraatte veden kulutusta ja huomioitte mahdolliset vuodot. Mikäli teillä
on vanhempia asennuksia, teidän tulee erityisesti tarkistaa ruosteiset johdon osat, jotta
voitte ajoissa ennaltaehkäistä vuotoja.
Kiitämme avusta ja toivomme Teille mukavaa syksyä!
Tekninen kanslia
----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VESIMITTARILUKEMA

ilmoitetaan vesilaitokselle viimeistään 30.10.2020
Mikäli teillä on kaksi vesimittaria
täyttäkää toisen mittarin tiedot tähän.
Nimi: ________________________

Nimi: _________________________

Mittarin numero: ________________

Mittarin numero: _________________

Mittarilukema: _________________

Mittarilukema: __________________

Pvm: ____ /____ 20____

Pvm:____ /____ 20____

Puh. 06-3479 136 / 06-3479 127, sähköposti: emma.ahlskog@korsnas.fi
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Tämä toistuva
soteuudistus…
Syksy se tulee jättiaskelin ja sen mukana kuntatoiminnot etenevät kohti syksyn huippua, johon mahtuu talousarviotyö, veroprosenteista päättäminen, rakennustyöt ja
kaikki muu päivittäiseen toimintaan kuuluva.
Se mikä myös tuntuu ikään kuin kuuluvan päivittäiseen toimintaan, on maamme jatkuva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Aloitimme
KSSU-uudistuksella 2005 ja nyt viimeistelemme
lausuntoja Marinin hallituksen vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Itselläni on
ollut etu olla mukana kuntahallinnossa jo v. 2005,
Maksamaan kunnan kunnanjohtajana. Siellä huomio
kiinnittyi kunnan taloustilanteeseen, joka alkoi olla
melko lähellä kriisiä, ja vaihtoehtona oli aloittaa naapurikunta Vöyrin kanssa keskustelut kuntien liittämisestä yhteen. Keskustelut johtivatkin toteutukseen
vuonna 2007 ja muodostettiin Vöyri-Maksamaan
kunta. Samalla voin todeta, että verrattuna Maksamaan kuntaan vuonna 2005, on Korsnäsin kunnalla
kyllä huomattavasti vakaampi talous anno 2020.
Henkilökohtaisesti näen tuon yhdistymisen positiivisena vaikutuksena olleen, että uusi kunta sai
valtion rahoitusta ja saattoi toteuttaa useita isompia
investointihankkeita, joista kunnan asukkailla on hyötyä vielä tänä päivänä. Samalla voitiin taata palvelutason säilyminen kunnan eri osissa.
Sitten tuli lainsäädäntö, että asukasmäärän oli vähimmillään oltava 20.000, jotta voitaisiin toteuttaa
sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ja siinä yhteydessä
perustettiin vuonna 2009 ne yhteistyöalueet, jotka
meillä on vieläkin. Etelään perustettiin K5, ja Vöyri-Maksamaa päätti siirtää sosiaali- ja terveydenhuoltonsa Mustasaaren isäntäkuntaan.
Syksyllä 2016, eli tarkemmin sanottuna Korsnäsin kunnanvaltuuston kokouksessa 7.11.2016, sai
Korsnäsin kunnanvaltuusto ottaa kantaa Sipilän
hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusesitykseen. Se oli uudistusesitys, joka hyvin suuressa
määrin perustui toiminnan yhtiöittämiseen ja että

yksityisistä yhtiöistä tulisi osa uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tämä uudistus kaatui niin sanoakseni maalilinjalla ja nyt syksyllä 2020 saamme sitten
lausua mielipiteemme Marinin hallituksen uudistusesityksestä.
Mikä Marinin hallituksen uudistusesityksessä on
sitten parempaa?
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että turvallisuustekijä on huomattavasti suurempi tässä uudistusluonnoksessa, johon nyt syksyllä 2020 otamme
kantaa. Yhtiöittämispakko on poistettu lakiluonnoksesta ja valtio ottaa suuremman vastuun, jotta
maan kaikille asukkaille taataan yhdenvertaiset palvelut ja sote-maakuntien rahoitus turvataan. Ei ole
suuria kansallisia yhtiöitä, jotka huolehtivat kaikkien sote-maakuntien kiinteistöhallinnosta ja muista
tukitoimista, vaan jokainen sote-maakunta saa huolehtia kiinteistöistänsä ja tukitoiminnoistaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Valtion ohjaus on tosin
vahva tässäkin mallissa, ja suurin riski on kai ehkä
siinä, että järjestelmästä tulee hyvin byrokraattinen
ja hidas. Mitä sote-maakuntien rahoitukseen tulee,
niin tähän versioon on myös sisällytetty maakuntien 7 vuoden siirtymäkausi, mikä antaa maakunnille paremman mahdollisuuden tehdä mahdollisia
rakenteellisia muutoksia inhimillisessä tahdissa. Sote-maakunnilla on myös enimmäismuutosraja, joka
antaa pysyvän siirtymätasauksen niille sote-maakunnille, joiden arvioidaan menettävän uudistuksessa
eniten. Uudistus on myös selkeämpi sekä siirrettävälle henkilökunnalle että sosiaali- ja terveydenhuoltoa
tarvitseville asiakkaille. Henkilökunta jatkaa julkisessa hallinnossa ja julkinen yhteisö työnantajana.
Palvelun käyttäjien ei tarvitse olla huolissaan siitä,
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että eri hankintakäytännöt aiheuttaisivat huolta tai
ennakoimattomia tapahtumia. Palvelutuotanto jatkuu julkisen hallinnon puitteissa.
Pohjanmaan sote-maakunnan osalta koelaskelmat
osoittavat kustannustemme olevan vielä vähän liian
korkealla verrattuna muihin sote-maakuntiin, mutta ero on pienentynyt verrattuna vuoden 2016 uudistuksen ensimmäisiin koelaskelmiin. Tämä merkitsee sitä, että siirtymätasaus saadaan määrältään
alenevana, niin että vuonna 2023 saadaan 33 miljoonaa; 31 miljoonaa vuonna 2024; 28 miljoonaa 2025;
22 miljoonaa 2026; 17 miljoonaa 2027; 12 miljoonaa
2028 ja lopulta vuonna 2029 noin 7 miljoonan pysyvä siirtymätasaus.
Korsnäsin kunnan osalta uudistuksen toteutus
merkitsee sosiaaliosaston 49 ihmistyövuoden siirtämistä sote-maakunnalle vuodesta 2023. Kunnan organisaatioon jää silloin n. 82 ihmistyövuotta.
Taloudelliset vaikutukset Korsnäsin kuntaan
ovat pienentyneet kuin mitä laskettiin syksyn 2016
lausunnon ollessa ajankohtainen. Silloin Korsnäs
kuului niihin Pohjanmaan kaupunkeihin ja kuntiin, joissa verojen nousupaine tulisi olemaan suurin.

Nyt vuoden 2020 kustannustason pohjalta tehdyt
koelaskelmat osoittavat, että tämä vaikuttaa Korsnäsin kunnan tasapainotilaan negatiivisesti yhteensä
-48 €/asukas tai antaa 0,36 % veronkorotuspaineen
Korsnäsin kunnan tuloveroprosenttiin. Pohjanmaan kunnista Korsnäsia suuremman veronkorotuspaineen saavat Kristiinankaupunki ja Närpiö, joten olemme ikään kuin kolmannella sijalla lopusta
lukien, jos verrataan urheilun tuloslistatermeillä.
Mutta olemme menossa oikeaan suuntaan ja neljässä vuodessa olemme siis kiivenneet taulukossa kaksi
askelta ylöspäin aikaisemmalta jumbosijalta.
Kaikki kunnia ennusteille, mutta nyt haluan kuitenkin tähdentää, ettemme unohda sen, mikä on toimintamme perusta, pysyvän myös tulevaisuudessa,
ja se on, että pyrimme pitämään huolta toisistamme
parhaan kykymme mukaan. Riippumatta siitä, miten toiminta organisoidaan ja riippumatta siitä onko
kyseessä vanha vai nuori, niin tavoitteena on, että
Korsnäsissa on turvallista ja hyvä asua sekä tehdä työtä!
Christina Båssar, kunnanjohtaja

Lärknäsin/Annakodin kävijät
Olemme nyt aloittaneet uudisrakennuksen ja
kaikki kodin väki asuu nyt Lärknäsin puolella.
Lärknäs on edelleen jaettuna moduuleihin, ja hoitohenkilökunta yrittää hoitaa samaa asukasta niin
paljon kuin mahdollista, koska meillä nyt on toimintaa ohjaava pandemia (Covid-19).
Kaikki ovet ovat lukittuina. Kodin sisäänkäynti on
eri, joten seuraa opasteita, kun tulet vierailulle. Alapuolella on kartta sisäänkäynneistä ja vieraiden parkkipaikoista. Tämä tulee jossain määrin muuttumaan
rakentamisen aikana, joten seuratkaa opasteita.
Jos suunnittelet tulla vierailukäynnille, niin sinun
on oltava terve eikä saa olla vilustumisoireita. Ikäihmiset kuuluvat riskiryhmään ja yritämme suojella
heitä mahdollisimman hyvin.
Toivomme vierailijoiden ennen käyntiä soittavan
ja varaavan ajan, koska vierailu tapahtuu pääasiassa
ulkosalla tai sisäänkäynnin luona (porstuassa).
Lärknäsin moduuli 1A:n puhelinnumero on
050 421 0980, Lärknäsin moduuli 2B:n puh. 050 533
6878, Annakodin puh. 050 447 7969. Toivomme, että
vierailijoita on kerrallaan enintään 2 kappaletta ja
että suusuojaa ja etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan.
Ohessa on kartta rakennusalueesta, johon on merkitty tilapäiset sisäänkäynnit ja paikoitukset.
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Lärknäs/Annakodin ja rakennusalueen kartta
Lärknäs ja Annakoti ovat nyt kokonaan Lärknäsin
puolella. Kuvassa näkyvä E-osa (ent. Annakoti)
tulee kokonaisuudessaan olemaan rakennusalueella. Osa Annakotia puretaan ja osa kunnostetaan.
Sinisellä ympäröity on rakennusalue. Sinisen alueen
sisäpuolelta näkyy myös, miten uusi Lärknäs/Annakoti tulee sijaitsemaan.
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Suusuojien jakelu vähävaraisille asukkaille Korsnäsissa
THL suosittelee suusuojan käyttöä tilanteissa,
joissa on vaikea pitää turvaetäisyyttä, mm:
Joukkoliikenteessä
Jos on teettämässä koronatestiä ja on matkalla
näytteenottoon sekä vastausta odottaessa
Kun saapuu Suomeen riskialueelta ja vetäytyy karanteeniin sekä karanteenin aikana, mikäli on välttämättömistä syistä liikuttava kodin ulkopuolella.
Vähävaraisille henkilöille jaetaan 4 kpl suusuojia
henkilöä kohti. Suusuojat ovat kankaisia ja ne on pestävä käytön jälkeen vähintään 60 C-asteessa.
Pese kädet vedellä ja saippualla tai desinfioi kädet.
Pane kasvomaski paikalleen puhtain käsin. Kasvom-

askin on peitettävä nenä, suu ja leuka. Asettele maski
tiiviisti paikoilleen. Älä koske maskiin enää kun se
on paikallaan. Älä vedä maskia alas leuan päälle
käytön aikana.
Pese kädet ennen maskin poisottamista. Tartu vain
nauhoihin ja heitä maski suoraan jätepussiin. Kankainen kasvomaski pannaan muovipussiin, jos sitä ei
pestä heti, tai suoraan pesukoneeseen (pese 60 asteessa tai keitä vedessä 5 minuuttia). Pese kädet huolellisesti uudelleen.
Jakelu tapahtuu Korsnäsin kunnasta, Rantatie
4323, 66200 Korsnäs sekä Korsnäsin seurakunnan/
diakonian kautta, Kirkonkyläntie 37, 66200 Korsnäs.

Kansalaisen kasvomaskin pukeminen, käyttö ja riisuminen

Pese kätesi vedellä ja saippualla tai desinfioi ne. Pue kasvomaski puhtailla käsillä. Maskin tulee peittää nenä, suu ja leuka. Muotoile tiiviiksi. Kun maski
on paikoillaan, älä enää koskettele sitä. Älä vedä maskia alas leuan päälle käytön aikana.

Puhdista kädet ennen kasvomaskin poistoa. Tartu kiinni vain maskin naruista ja heitä se suoraan roskiin. Kangasmaski laitetaan muovipussiin
odottamaan pesua tai suoraan pyykkikoneeseen (pesu 60° tai keitä vedessä 5 minuuttia). Puhdista jälleen huolellisesti kätesi!

Maalahden kunnan hallintosäännön päivitysesitys
Maalahden kunta on pyytänyt Korsnäsin kunnalta lausuntoa kunnanjohtajan laatimasta
Maalahden kunnan päivitetyn hallintosäännön
luonnoksesta. Lausuntoa pyydetään Korsnäsia koskevilta osilta, mikä koskee ennen kaikkea päätöksentekoa kansalaisopiston toiminnassa, yläkoulua,
lukiota ja yhteisiä kiinteistöjä. Luonnos käsittää
esityksen uudesta lautakuntarakenteesta ja täsmennyksiä päätäntävaltuuksiin ym.
Uuden hallintosäännön luonnokseen sisältyy seuraavat lautakuntarakenteen muutokset:
• Ympäristölautakunta ja rakennuslautakunta
ehdotetaan yhdistettävän rakennus- ja ympäristölautakunnaksi.
• Kulttuurin, vapaa-ajan, vapaan sivistystyön
ja kirjaston tehtäväkokonaisuudet ehdotetaan koottavan yhdeksi yhteiseksi vapaa-aika- ja

kulttuurilautakunnaksi sen sijaan, että vapaa
sivistystyö on oman johtokunnan alaisuudessa,
vapaa-aika ja kulttuuri oman lautakunnan
alaisuudessa ja kirjastoasiat sivistyslautakunnan alaisuudessa.
• Perusturvalautakunnan alaisuuteen perustetaan henkilöjaosto.
• Yläkoulun ja lukion johtokunnat lakkautetaan.
• Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto yhdistetään yhteiseksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi.
Hallintomuutokset tarkoittavat, että ne nykyiset yhteiset lautakunnat pysyvät ennallaan, joissa Korsnäsilla on edustus kuntien välisiä yhteistyömuotoja
koskevissa asioissa, eli sivistyslautakunta, tekninen
lautakunta sekä perusturvalautakunta. Kolme johtokuntaa lakkautetaan ja kansalaisopisto siirretään
vapaa-aika- ja kulttuurilautakuntaan, johon Korsnäs
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silloin saa 3 edustajaa yhteisiä asioita varten.
Yläaste ja lukio siirretään sivistyslautakuntaan, jossa Korsnäsilla on 4 edustajaansa yhteisissä asioissa,
kuten aiemmin. Lakkautettaviksi ehdotetuista johtokunnista on kansalaisopiston johtokunnalla ollut
eniten kokouksia: 4 kokousta vuonna 2019. Muilla
johtokunnilla oli kullakin yksi kokous vastaavana aikana.

Kunnan lausunto
Kunnanhallitus perehtyi 17.8.2020 Maalahden
kunnan tarkistettuun hallintosääntöluonnokseen ja
antaa seuraavan lausunnon:
Korsnäsin kunta voi osaltaan hyväksyä, että Maalahden kunnan lautakuntarakenne muutetaan hallintosääntöluonnoksen mukaisesti.
Ehdotettu muutos, joka sisältää esityksen kansalaisopiston, yläasteen ja lukion johtokuntien lakkauttamisesta, vaatii, että näitä hallintoalueita koskeva
kuntien välisen yhteistyön pohjana oleva yhteistyösopimus päivitetään.
Kun yhteistyösopimukset tarkistetaan ja yhteiset
asiat käsitellään elimissä, on oltava tarkempi siinä,
että Korsnäsin edustajat kutsutaan niihin kokouksiin, joissa heillä on läsnäolo-oikeus.
Jos johtokunnat lakkautetaan, voi olla syytä harkita
ottaa käyttöön yhteisiä asioita koskeva lausuntomenettely, joka koskee kunkin toiminnan kannalta tärkeitä asioita.
Jos johtokunnat lakkautetaan ja oppilaiden edustus näin ollen lakkaa, voisi olla syytä tarkistaa, miten
Maalahden ja Korsnäsin nuoriso jatkossa kuitenkin
voi vaikuttaa koulumiljööhönsä.

Pelastuslaitoksen
palvelutaso 2021-2024
Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitos on laatinut esityksen vuosien 2021-2024 palvelutasopäätöksestä. Johtokunta pyytää lausuntoa palvelutasoluonnoksesta.
Pelastuslaki edellyttää, että alueen pelastustoimi, ts.
pelastuslaitoksen johtokunta, päättää pelastustoimen
palvelutasosta kuultuaan kuntia.
Pelastuslaitoksen toimintaideana on hoitaa pelastustoiminnan laadukkaita ja monipuolisia palveluja
ja ensihoitopalvelua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa maalta merelle ja maaseudulta kaupunkeihin.

Turvallinen ja hyvä elämä
Pelastuslaitoksen visio vuoteen 2025 on ”Turvallinen ja hyvä elämä”. Vision tavoitteena on turval-

lisuuskultuuri, jossa jokainen ottaa vastuuta toimintaympäristönsä turvallisuudesta ja ennaltaehkäisee
onnettomuuksien syntymistä.
Mitä tulee pelastuslaitoksen yhteistyöhön kuntien
ja muiden viranomaisten kanssa, niin tulossa on
joitakin muutoksia, jotka on syytä ottaa huomioon.
Turvapuhelimet ja niiden hoito siirtyy vuoden 2020
aikana kokonaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vaasan sairaanhoitopiiri on myös selvittänyt
ensihoitopalvelun nykyisen yhteistyön kehitystarvetta ja on olemassa konkreettisia suunnitelmia tämän pelastuslaitoksen toiminnan osan siirtämisestä
Vaasan sairaanhoitopiirille. Tässä tapauksessa siirto
koskee vain niitä, jotka työskentelevät suoraan ambulanssitoiminnassa. Pelastustoimen vapaaehtoiset,
jotka maaseudulla käytännössä usein suorittavat ensivastetehtäviä, ei siirretä.
Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevassa esityksessä ajatuksena on, että koko
pelastustoimi siirretään uuteen, muodostettavaan
maakuntaan.
Palvelutasopäätöstä tehdessään pelastuslaitos on
tehnyt alueensa riskiarvion sisäministeriön ohjeiden
mukaisesti. Lähiajan haasteet ovat:
Sopimuspalokuntalaisten määrän säilyttäminen ja
että he voisivat osallistua tehtäviin päiväsaikaan
Valmiusaikoihin liittyvä problematiikka aiheuttaa
taloudellisia ja toiminnallisia haasteita
Öljyntorjunnan rahoitus, öljyrahaston rahat ovat
melkein loppu ja nykyinen järjestely ei voi jatkua
Paloasemaverkosto, uudet järjestelmät ja tietoturvallisuus asettavat korkeammat vaatimukset myös
kiinteistöille
Taloudellisesti pelastuslaitos on voinut säilyttää
jäsenkuntien asukaskohtaiset maksuosuudet vakaalla tasolla vuosina 2015-2020. Mutta nyt on kustannuspainetta kaudelle 2021-2022, n. 2-3,50 €/asukas.
Päätös Isonkyrön siirtämisestä toiseen maakuntaan
vaikuttaa myös pelastustoimeen, kun kunta siirtyy
nykyiseltä alueelta uuteen. Kiinteät kustannukset nousevat jäljellä olevalla asukasmäärällä.

Kunnan lausunto
Korsnäsin kunnanhallitus käsitteli 17.8.2020 esitystä Pohjanmaan pelastuslaitoksen vuosien 2021-2024
palvelutasopäätöksestä ja antoi seuraavan lausunnon:
Koska suuri osa palvelutasosta suhteutetaan asukasmäärään, niin tietyistä vertailutaulukoista voi nähdä, että Korsnäsin kunnan asukaskohtainen onnettomuustilasto on suhteellisesti katsoen melko korkea.
Jos sitä vastoin otetaan huomioon myös Korsnäsin
kunnan pitkä rantaviiva ja suuri määrä kesäasukkaita, jotka hakeutuvat kunnassa sijaitseville vapaa-ajan
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Camilla Moliis
”Mahdollisuuksien Korsnäs”
–hankkeen projektipäällikkö
Kunnanhallitus valitsi 17.8.2020 ”Mahdollisuuksien Korsnäs” –hankkeelle projektipäällikön. Valituksi tuli Camilla Moliis, Korsnäsista.
Camilla Moliis asuu Korsnäsissa ja on vuodesta
2012 lähtien työskennellyt Ammattikorkeakoulu
Novian kansainvälisenä koordinaattorina. Hän on
myös Korsnäsin Koti ja koulun puheenjohtaja.
Hakijoita oli kaikkiaan kaksitoista, joista seitsemän
kutsuttiin haastatteluun. Tehtävä on määräaikainen
toimi syyskuusta 2020 joulukuuhun 2022.

Uusi nuoriso-ohjaaja
Nadja Söderholm valittiin Korsnäsin kunnan nuoriso-ohjaajaksi.

Aktion Österbotten
Aktion Österbotten r.f. on toteuttanut useita paikallisia kehitysohjelmia Euroopan Unionin rahoituksella, vuodesta 1997, yhteistyössä kuntien,
yhdistysten ja Pohjanmaan elinkeinoelämän edustajien kanssa.
Aktion Österbotten r.f. on nyt aloittanut valmistelut seuraavaa kautta, 2021-2027, varten. Kuntien myötävaikutus on ehto menestyksekkään hakemuksen
saamiselle Pohjanmaalta. Yhteistyöosapuolille annetaan myös mahdollisuus osallistua ohjelman sisällön
muotoiluun.
Kunnanhallitus päätti 17.8.2020 mennä mukaan
Aktion Österbottenin Leader -osa-alueeseen ja osallistua kunnalliseen rahoitukseen (20 %).

Jako Korsnäsin kunnan Kotiseuturahastosta
Kunnanhallitus päätti 17.8.2020 jakaa vuoden
2019 tuotosta 5.000 euroa testamentissa mainituille yhdistyksille, Korsnäsin kirjastolle ja Lärknäsin vanhainkodille kotiseuturahaston säännöissä
määritellyn jaon mukaisesti.
Vuoden jako on seuraava:
Lärknäs åldringshem i Korsnäs
Korsnäs Hembygdsförening r.f.
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.
Idrottsföreningen Fyren r.f.
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f.
Korsnäs Mine Center r.f.
Korsnäs bibliotek
Korsnäs scoutkår r.f.

1.000 euro
750 euro
500 euro
750 euro
750 euro
750 euro
250 euro
250 euro

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän talousarvio 2021
ja taloussuunnitelma 20222023
Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä budjetoi
(maaseutuhallintoa lukuun ottamatta) vuodelle
2021 Korsnäsin kunnan maksuosuuksina 298.946
euroa, ts. 40.184 euroa vähemmän kuin 2020 vuoden talousarviossa. Tätä voidaan verrata vuoden
2019 toteutuneeseen 253.314 euron maksuosuuteen.
Prosentuaalinen lasku on 11,85 % vuodelle 2021
verrattuna vuoteen 2020, ja 18,01 %:n kasvu verrattuna vuoden 2019 maksuosuuteen.
Vuodelle 2021 ei ole suunniteltu uusia alueellisia
tehtäviä. Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmassa
toimintaterapeutin toimi pannaan jäihin ja toimi
hoidetaan ostopalveluna nuorten aikuisten kuntoustarpeen arvion mukaan. Psykologin toimi ehdotetaan
muutettavaksi psykoterapeutiksi vuoden 2021 alusta
lähtien johtuen vaikeuksista rekrytoida psykologi.
Perusturvalautakunta voi hyväksyä sosiaali- ja
terveydenhuoltoa koskevan talousarvioesityksen
koskien Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa 2022-2023.
Korsnäs haluaa ostaa K5:n muistihoitajan palveluita
aiemman järjestelyn mukaisesti. Korsnäsin kunnalla
on lisäksi jatkuva tarve perheterapian osaamisalan
psykoterapeutista järjestelmällisessä lastensuojelutyössä, tulevana vuotena.
Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioesityksen
17.8.2020. Kunnanhallitus totesi, että maaseutusektorin talousarvioluvut on korjattava vähennyksellä,
joka syntyy turkistalousneuvojan toimen lakkauttamisesta.
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kiinteistöille, niin luvut näyttävät loogisemmilta.
Kun ottaa huomioon vapaa-ajan asuntojen suuren
määrän ja Korsnäsin kunnassa kulkevat vesiväylät,
on mitä suuremmalla syyllä kehitettävä yhteistyötä
niiden toimijoiden kesken, joiden hoidossa on myös
Pohjanmaan meripelastus.
Yhtäläisen ensihoitopalvelun saanti maaseudulla
kuin kaupungeissa on erittäin tärkeää, jotta myös
maaseudun arki olisi turvallinen.
Taloudellinen liikkumavara on minimaalinen tämän päivän kuntataloudessa ja Korsnäsin kunta on
sitä mieltä, että pelastuslaitoksen asukaskohtaiset
kustannukset pyritään pitämään nykyisellä tasolla
myös senkin jälkeen, kun Isokyrö siirretään toiseen
pelastusalueeseen.

Vuoden kesäkuva Korsnäsista
Christina Foxell on valokuvannut kansikuvan ja voitti palkinnon
instagram -kilpailussa.
Helena Höglund-Rusk voitti palkinnon facebook -kilpailussa.
Onnittelemme!

