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KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

Korsnäs kommuns budget 2021 
och ekonomiplan 2022-2023

Korsnäs kommunfullmäktige behandlade kommunsty-
relsens förslag till budget och ekonomiplan på sitt möte 
7.12.2020. Det är en budget med ett slutresultat som slu-
tar med ett stort minusbelopp, dessvärre. Under hösten 
tillsatte också kommunstyrelsen en ekonomiarbetsgrupp 
vars olika åtgärdsförslag också behandlades på fullmäk-
tigemötet 7.12.2020. Ekonomiarbetsgruppens olika åt-
gärdsförslag ska efter fullmäktiges beslut även verkstäl-
las och till många delar kommer inbesparingseffekten att 
synas först i ekonominplanens del i nästa budgetförslag 
för året 2022.

Orsaken till våra bekymmer med att få slutraden att visa 
positivt förtecken har främst att göra med stora minsk-
ningar i inkomster, tex så upphörde hyresintäkterna från 
samkommunen Söfuk för KKC-byggnaderna från och 
med 1.1.2019. Samtidigt så ingår i resultaträkningen un-
der åren 2019-2021 tilläggsavskrivningar för de delar som 
ska rivas på Lärknäs. De kostnader som föranleds av riv-
ningen av olika byggnader belastar också driftsekonomin 
nu främst under 2020 och 2021. Dessa saker har inte va-
rit på något vis överraskningar men det som vi inte hade 
räknat med är ju de olika effekterna från året med corona 
pandemin och de stora ökningarna som påförs Korsnäs 
från hälso- och sjukvårdens samarbetspartners och skol-
väsendet. 

Men vi har ännu flera goda år med oss i ryggsäcken från 
tidigare års goda resultat. Under perioden 2008 – 2019 
så har Korsnäs kommun haft 6 bokslut med minusresul-
tat men också 6 bokslut med plusresultat. Det är en stor 
trygghet att vi under de goda åren kunde samla in ett 
ackumulerat överskott i kommunens balansräkning. Men 
med det stora budgeterade underskottet i budgeten 2021 
så använder vi raskt upp ungefär en fjärdedel av det över-
skottet på en gång. 

Med tanke på de stora investeringarna i fastigheter-
na som kommunen står inför så gjorde fullmäktige be-
slutet att höja på skatteprocenten i Korsnäs för år 2019 
från 21,00 % till 21,50 %. Skatteprocenten för år 2021 
hölls kvar på den nivån. Vårt budgetförslag för året 2021 
innehåller också en fortsatt satsning på projektet Möjlig-
heternas Korsnäs och i enlighet med fullmäktiges beslut 
så kommer vi att ha en omfattande rea på våra bostads-
tomter och radhustomter i kommunen. Så inom ramen 
för vår budget för 2021 kan man säga att vi både bromsar 
och gasar för att svänga den ekonomiska trenden.

Kommunen har gått in för temaår för de olika budge-
terna sedan 2019. Budgeten för 2021 kommer dock 

att vara en fortsättning på Byggande och bo-

endets år så då blir 2022 Trivselsatsningarnas år och 2023 
kommer att bli småbarnspedagogikens år.

Byggande och boendets år syns i form av kommunens 
största satsningar på länge, nämligen Lärknäs. Men full-
mäktige beslöt också under hösten 2020 att vi ska lansera 
en egen tomtkampanj under år 2021. Arbetsgruppen för 
markplanering siktar också på att få in förslagen till nya 
bostadsområden under våren 2021.

Budgetförslaget 2021
I budgetförslaget räknar vi med totala verksamhetsin-

komster om 3,2 (3,2) miljoner euro och med totala verk-
samhetsutgifter om 17,4 (16,8) miljoner och ett nettore-
sultat från verksamheten om dryga 14,2 (13,6) miljoner. 
Jämför vi siffrorna med budgetsiffrorna för 2020, som 
finns inom parentes så ser vi att inkomster i stort sett det-
samma men vi har mera utgifter som ger ett utfall som är 
svårt att täck trots ökningen i statsandelarna.

Så då det gäller den normala verksamheten så har vi 
räknat ca 1 % ökning på löneutgifterna, här räknar vi med 
de kollektivavtalsenliga ökningarna. Men på grund av att 
även en viss utökning av personalresurserna inom kom-
munen sker så budgeteras en ökning i lönebudgeten till 8 
% mera än 2020 som helhet. Det totala antalet årsverken 
i kommunens tjänst beräknas öka från 133,74 årsverken 
december 2020 till 137,72 årsverken i december 2021. 

Finansieringen
Skatteinkomsternas utveckling
€  2016 2017 2018 2019 BU2020 BU 2021
Kommunalskatt 5 467 t€ 5 406 t€ 5 066 t€ 5 472 t€  5 640 t€ 5 355 t€
Samfundsskatt    882 t€    975 t€    852 t€    717 t€    731 t€    741 t€
Fastighetsskatt     694 t€    709 t€    730 t€    728 t€    752 t€    822 t €
Totalt  7 043 t€ 7 090 t€ 6 638 t€ 6 917 t€ 7 123 t€ 6 918 t€

Som ni ser ur siffrorna så har vi haft lite rytmstörning-
ar i systemet för skatteredovisningarna till kommunerna. 
Det visar sig i en mindre skatteinkomst i bokslutet 2018 
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2020 (+ moms 24%)

 Svartvitt Färg

1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

och vi hade räknat med att dessa pengar skulle komma in 
retroaktivt till kommunerna under 2019 och delvis under 
2020, men så blev år 2020 ett exceptionellt år på alla sätt 
och vis, skatteintäkterna för detta år väntar ännu på en 
sista redovisning i slutet av december. 

Statsandelarna är ju den inkomstpost som har ökat mest 
under 2020 då staten har kommit kommunerna till mötes 
och kompenserat inkomstbortfallet i skatterna genom att 
ge mera statsandelar. En första prognos ger vid handen att 
statsandelarna ger betydligt mera inkomster till kommu-
nen både under 2020 och 2021 än vad vi normalt kunde 
räkna med att få.

Investeringarna
Den största investeringen 2021 är då Lärknäs nybygg-

nad och renovering. Projektet har ju redan startat nu hös-
ten 2020 och förväntas ta tre år och ha en totalkostnad 
om totalt ca. 5,9 miljoner euro varav 3,74 miljon euro 
finns medtaget för investeringsdelen 2021. Kommunen 
har även fått ett bidragsbeslut från ARA och bidraget har 
beräknats till totalt 1,7  miljoner varav 1 miljon beräknas 
att komma som inkomst på projektet under 2021.

Kommunens vatten och avloppsverk ämnar att under 
2021 köpa in det mobila vattenreningsverk som man un-
der 2020 har på leasingavtal. Reningsverket har visat sig 
fungera mycket bra mot de förhöjda värdena av järn som 
förekommit i kommunens vatten och nu kan man se det 
tryggt att köpa in reningsverket under 2021 för en summa 
om 219 tusen euro. De leasinghyror som kommunen har 
betalt för reningsverket under 2020 har minskats till en 
del från inlösningspriset.

För kommungården finns ett planeringsanslag om 100 
000 euro medtaget för år 2021 och ett preliminärt inves-
teringsbelopp i ekonomiplanen 2021-2022, men i detta 
skede är det ännu inte bestämt på vad som ska innefatt-

as i projektet. Likaså för planeringen av renoveringen vid 
Molpe skola finns ett anslag om 30 000 euro.

Totalt har vi en mycket stor investeringsbudget till 2021 
om 4,2 miljoner euro i utgifter och 1 miljon euro i be-
räknade inkomster, som ger en nettoinvestering om 3,1 
miljoner euro. 

Skuldsättningen
Eftersom kommunen planerar att investera mer än vad 

avskrivningarna ger utrymme för så behövs en tilläggs-
finansiering i form av lån. För 2021 planeras en upptag-
ning av nya långfristiga krediter om 3 miljoner euro och 
kortfristiga krediter om 1 miljon euro Medan man beräk-
nas amortera 178 000 euro. Det betyder att kommunens 
skuldsättning kommer att uppgå, inklusive interna lån, 
till 7 828 000 euro och det betyder en skuldsättningsgrad 
om ca. 3 728 euro per invånare i slutet av år 2021.

Målsättningen för Korsnäs kommun är att vi ska vara en 
trygg och familjevänlig kommun med en välmående be-
folkning och ett ökat antal arbetsplatser. Det kommunala 
fögderiet i form av budgeter och planeringar ska stöda 
upp verksamheten så att vi kan möta upp till vår gemen-
samma vision. 

Christina Båssar
Kommundirektör
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Coronasituationen i KorsnäsCoronasituationen i Korsnäs
Följ med aktuell information, regler och rekommendationer 

på kommunens hemsida www.korsnas.fi 

Flytt av kommungården
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En bygg- och fuktteknisk 
granskning, som utfördes i fe-
bruari 2017 visade på inomhus-
luftproblem i Kommungården. 

En planeringskommitté för åt-
gärder av kommungården tillsat-
tes bestående av Håkan Wester, 
Ulf Granås, Susanna Råholm, 
Sven-Erik Bernas, Anna-Lena 
Kronqvist, Camilla Ribacka och 
Christina Båssar.

Planeringen av kommungården 
har gått långsamt framåt eftersom 
diskussioner har förts med en po-
tentiell hyresgäst för fd KKC mat-
salsbyggnad i flera repriser. Utred-

ningar och diskussioner har förts 
kring nybygge och kostnader har 
utretts. Eftersom den potentiella 
hyresgästen inte kommer att hyra 
matsalsbyggnaden är planerings-
kommitténs förslag att matsals-
byggnadens utrymmen planeras 
och anpassas till kommungård.

Tekniska nämnden föreslog i en-
lighet med planeringskommittén 
att matsalsbyggnadens utrymmen 
planeras och anpassas till kom-
mungård. En plan för nuvarande 
kommungårdens tomt bör upp-
göras. Den befintliga kommun-
gården rivs medan bostadsdelen 

lämnar kvar. 
Fullmäktige beslutade 7.12.2020 

att KKC:s matsalsbyggnad an-
passas till kommungård och ger 
planeringsgruppen fortsatt man-
dat att planera detta. Fullmäktige 
beslutade vidare att arbetsgrup-
pen även ska planera de fortsat-
ta åtgärderna för den nuvarande 
kommungårdens tomt, med mål-
sättningen att det ska ge en positiv 
centrumbild även i fortsättningen. 
Dessa två åtgärder bör framskrida 
med samma tidsram.
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  ”...NU ÄR DE
 JUL IGEN OCH
NU ÄR DET JUL
IGEN OCH JULEN 
VARAR VÄL TILL 
  PÅSKA ...”

I TOMTENISSENS
FOTSPÅR
Du kommer väl ihåg att ta del av 
Korsnäs kommuns julkalender på 
Facebook eller Instagram?
Du kan också följa julkalendern 
på adressen:
www.mojligheternaskorsnas.wordpress.com

#möjligheternaskorsnäs

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Fullmäktige fastställde 7.12.2020 inkomstskatte-
satsen för år 2021 till 21,50 %.

I Korsnäs kommun har inkomstskattesatsen åren 
2005-2020 varit:

2005-6  19,50 %
2007-12  19,75 %
2013   20,00 %
2014-18  21,00 %
2019-20  21,50 %
År 2020 var kommunernas genomsnittliga in-

komstskattesats 19,97 procent. Den genomsnittliga 
skattesatsen steg från 19,88 procent året innan. Den 
genomsnittliga skattesatsen i Österbotten var 21,11 
procent. Den högsta inkomstskattesatsen i landet var 
23,50 och den lägsta är 17,00.

Fastighetsskatteprocentsatser
Kommunfullmäktige fastställde 7.12.2020 fastig-

hetsskatteprocentsatserna för år 2021:
• allmän fastighetsskatt 0,95 %
• byggnader för stadigvarande boende 0,50 %
• fritidsbostäder 1,30 %
• allmännyttiga samfund 0 %
• kraftverksbyggnader och -konstruktioner 3,10 %

Beslutet innebär att fastighetsskatteprocentsatser-
na är oförändrade.

Oförändrade skattesatser
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Bidrag för år 2021
Anslag avsett för verksamhetsunderstöd till föreningar och organi-

sationer tas upp på olika kostnadsställen i kommunens budget.
Kommunfullmäktige godkände 7.12.2020 följande fördelning av verk-

samhetsbidrag för år 2021:
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.  5300 euro 
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H  3000 euro
Korsnäs Företagare r.f.  1500 euro
(för utdelning av pris till årets företagare)
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1500 euro
Österbottens Fiskarförbund r.f.  1500 euro
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f.  150 euro
Svenska Finlands Folkting  210 euro

Stipendieutdelning

Kommunstyrelsen behandla-
de ansökningarna om höstens 
stipendier vid sammanträdet 
2.11.2020. 

Silverbergs stipendiefond
Sammanlagt 44 sökanden har 

inlämnat ansökan om stipendium 
för höstterminen 2020. En ansök-
ning hade inkommit för sent och 
en saknade beskattningsintyg. 
Dessa ansökningar förkastades.

Kommunstyrelsen beviljade 
de 42 studerande, som uppfyller 
kraven, ett stipendium om 350 
euro/studerande för hösttermi-
nen 2020. Följande studerande 
erhöll stipendium: Elias Bäckman, 
Rickard Bäckman, Chit Cidiaaye, 
Sara Eklund, Rikard Fors, Linnéa 
Granholm, Kim Haga, Hugo Hele-
nelund, Emma Häggdahl, Richard 
Häggdahl, Simon Häggdahl, Emi-
ly Häggdahl-Lund, Sara Hägg-
lund, Alexandra Kronstrand, Jes-
per Lindholm, Jolly Lågas, Samuel 
Matkoski, Karolina Mattans, Ja-
nice Mattlar, Josefine Mattlar, Oo 
Meh, The Meh, Anna Nguyen, 
Jakob Nilsson, Anders Nordmyr, 
Alexander Norrdahl, Nicoline 
Nystrand, Tani Oasis, Phyophyo 
Oasis, Emelie Reinilä, Elin Rosen-
dahl, Simon Sandholm, Johanna 
Sohlström, Tilde Stenbäck, Elvira 
Söderlund, Christoffer Törnroos, 
Andréa Westerdahl, Lucas Wes-
terholm, Linda Westman, Aman-
da Åkersten, Johan Östman och 
Lovisa Östman. 

Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendie-

fond grundades av fullmäktige i 
Korsnäs år 2001. Endast en stude-
rande, som uppfyllde ansöknings-
kraven, har ansökt om stipendium 
ur stipendiefonden. 

Kommunstyrelsen beviljade ett 
stipendium på 105 euro till Zacha-
rias Häggdahl-Lund för höstter-
minen 2020.

Val av elleverantör
Tekniska nämnden har be-

slutit att ge VENI Energia Oy i 
uppdrag att upphandla elleve-
rantör till kommunens förbruk-
ningsplatser för tiden 1.1.2021–
31.12.2024.

Korsnäs kommun låser elpriset 
för åren 2021-2024 via VENI En-
ergia Oy enligt Nasdaq OMX Oslo 
ASA:s elbörs. Tekniska nämnden 
ger tekniska chefen i uppdrag att 

underteckna nödvändiga full-
makter samt begära in full-

makter från kommunens 
bostadsbolag.

Veni Energia Oy har gjort upp 
marginalupphandling för 2021-
2023 med option för två år.

Enligt anbuden är Vasa elektris-
ka den förmånligaste elleverantö-
ren. Det nya priset på marginalen 
för 2021-2023 är 3,23€/MWh mot 
3,50€/MWh för innevarande peri-
od 1.1.2017–31.12.2020.

Tekniska nämnden valde 
18.11.2020 Vasa elektriska som 
elleverantör för tiden 1.1.2021 – 
31.12.2023 med option för åren 
2024 och 2025.

MÖTESTIDTABELLER FÖR VÅREN 2021
Kommunstyrelsen
JANUARI  KST 1/2021  Måndag 25.1.2021   Kl. 18.30
FEBRUARI KST 2/2021  Måndag 22.2.2021   Kl. 18.30
MARS KST 3/2021  Måndag 29.3.2021     Kl. 18.30 (Bokslutsmöte)
APRIL KST 4/2021  Måndag 26.4.2021          Kl. 18.30
MAJ KST 5/2021  Måndag 24.05.2021      Kl. 18.30
JUNI KST 6/2021  Måndag 07.06.2021      Kl. 18.30 
 (Kallelse till nya fullmäktige)
JULI KST 7/2021  Måndag 05.07.2021    Kl. 18.30 (Ny styrelse)

Kommunfullmäktige
MARS KFGE 1/2021 Måndag 08.03.2021   Kl. 19.30
MAJ KFGE 2/2021 Måndag 31.05.2021    Kl. 19.30 (Bokslutet)
JUNI KFGE 3/2021  Måndag 14.06.2021    Kl. 19.30  
 (Periodbyte, ny fullmäktige)
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Vasa sjukvårdsdistrikts nya 
grundavtal som godkändes 
av samtliga medlemskommu-
ner träder i kraft från och med 
1.1.2021. Det nya grundavtalet 
möjliggör överföring av soci-
al- och hälsovårdsuppgifter till 
samkommunen Österbottens 
Välfärdsområde.

Av Kust-Österbottens samkom-
muns ägarkommuner har samtliga 
förutom Korsnäs gjort beslut om 
att överföra hela social- och häl-
sovården till välfärdsområdet från 
och med 1.1.2022. Korsnäs har be-
slutat att överföra primärhälsovår-
den i och med att Malax kommun 
är värdkommun för primärhäl-
sovården. Socialvården kvarstår 
tillsvidare för Korsnäs del i kom-
munens egen regi.

K5-samkommunens arbets-
utskott inledde 28.9.2020 en dis-
kussion om en upplösning av 
Kust-Österbottens samkommun. 

Enligt gällande grundavtal för 
samkommunen fattas beslut om 
upplösning av samkommunen av 
medlemskommunernas fullmäk-
tige. Medlemskommunernas full-
mäktige beslutar om ett avtal med 
detaljer kring upplösningen.

Om samkommunen upplöses 
ska samkommunstyrelsen sköta 
likvidationen, såvida inte med-
lemskommunerna kommer över-
ens om något annat arrangemang.

Samkommunstillgångar som 
inte behövs för likvidationskost-
nader, betalning av skulder eller 
fullgörande av andra åtaganden, 
fördelas bland medlemskommu-
nerna i förhållande till deras an-

Upplösning av Kust-Öster- 
bottens samkommun (K5)

delar av grundkapitalet. Om det 
belopp som krävs för betalning av 
kostnader och skulder samt full-
görande av åtaganden är större 
än tillgångarna, betalar medlems-
kommunerna skillnaden i förhål-
lande till andelarna.

Likvidationen godkänns av 
medlemskommunernas fullmäk-
tige. Det sista bokslutet och an-
svarsfriheten behandlas i medlem-
skommunernas fullmäktige.

Fullmäktige beslöt om upplösning
Samkommunstyrelsen för 

Kust-Österbottens samkommun 
har behandlat ärendet 14.10.2020 
och uppmanar medlemskommu-
nerna att ta de formella besluten 
gällande upplösningen av sam-
kommunen.

Korsnäs fullmäktige beslutade 
7.12.2020 att:

• upplösa Kust-Österbottens 
samkommun för social- och 
primärhälsovård

• säga upp beställar-utförarav-
talet för social- och primär-
hälsovårdsservicen från 
2009 mellan Korsnäs kom-
mun och Kust-Österbottens 
samkommun för social- och 
primärhälsovård

• avtalet om överlåtelse av rö-
relse för ordnandet av lands-
bygdsförvaltningens uppgif-
ter från 2012 sägs upp.

Motion om att 
utvidga Korsnäs 
Arena med en 
grusplan

Vid fullmäktigemötet 
28.9.2020 inlämnade Mirza 
Hodzic samt åtta andra fullmäk-
tigeledamöter en motion om att 
Korsnäs Arena borde utvidgas 
med en grusplan.

Tekniska nämnden har utrett 
ärendet och konstaterar följande:

Man har tidigare utrett möjlig-
heten att anlägga en konstgräsplan 
på mark ägd av Korsnäs fotbolls-
förening rf (2220 m2). 

Grunden borde var minst 85 
cm bestående av bärande lager 
och fördelande lager. Dränering-
en ska planeras kring planen och 
tvärs över planen för att uppnå till-
räcklig dränering. Grunden för en 
grusplan, som ska kunna användas 
som parkering, bör anläggas på 
samma sätt som en konstgräsplan. 
I den uppgjorda kostnadskalkylen 
uppgick kostnaden för grunden 
till cirka 95.000 euro (moms 0%).

Det finns även en möjlighet att 
anlägga en grusplan på kommu-
nens mark, öster om fotbollsför-
eningens mark. Området är min-
dre än fotbollsföreningens mark 
och möjliggör inte att planen kan 
användas som parkering pga säm-
re tillgänglighet. Däremot kan 
kyrkoby skolas parkering använ-
das vid behov. Där finns 33 parke-
ringsplatser.

Fullmäktige tog 7.12.2020 del av 
den utredning tekniska nämnden 
gjort och konstaterade att kom-
munen i detta skede inte har eko-
nomiska resurser att anlägga en 
grusplan vid Korsnäs Arena. 

Fullmäktige ansåg att biblio-
teks-, kultur- och fritidssektionen 
kan ta initiativ till uppgörande av 
en helhetsplan kring Korsnäs Are-
nan och dess användning.

Motionen anses vara besvarad i 
och med detta svar.
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och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 8.12.2020 beviljat föl-
jande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd. 

Bygglov
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Tom Nyfors  Harrström 9:62  Utvidgning av bostad
Ulf Ömossa  Korsbäck 6:36  Fritidshus
Henry o Inga Backlund  Korsnäs 12:151  Utvidgning av bostad
Korsnäs kommun  Korsnäs 33:17  Tillfällig ändring av
  användningsändamål
Mia Ahlholm  Molpe 4:167  Frisörsbyggnad
Alho Antti, Ojajärvi Hannu Molpe 878:38  Bastu
Nina Högbacka-Wägar  Molpe 2:197  Gäststuga

Åtgärdstillstånd
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Gun Södergran  Korsnäs 34:0  Kiosk
Jan-Erik och Kristina Ravals Korsnäs 9:13  Värmebrunn
Ole Sten  Korsnäs 7:50  Värmebrunn
Kenneth Backgren  Molpe 3:65  Värmebrunn
Karita Björklund  Molpe 5:110  Avloppsvattensystem
Bostads ab Söderbo  Molpe 2:131  Värmebrunnar
Sickan Smedlund  Taklax 8:104  Värmebrunn
Tom Österholm  Taklax 2:152  Spannmålstork

Anmälningsärende
Byggherre  By,RNr  Ändamål
Lars-Erik Holmblad  Korsnäs 3:14  Skyddstak
Roger o Ulrika Lindholm  Korsnäs 5:85  Biltak
Maria Blomqvist  Molpe 10:56  Förråd
 
Rivningsanmälan
Byggherre  By,RNr  Ändamål
Matias Vesterback  Korsnäs 16:57  Äldre bostadshus
Elisabet Nystrand dödsbo  Molpe 6:155  Äldre bostadshus
Rainer Nystrand  Molpe 6:175  Äldre bostadshus
Viléns pälsfarm  Taklax 24:7  Skugghus
Gustav Aspö  Viitaniemi 2:72  Växthus

I årets investeringsbudget 
finns ett anslag på 30  000 euro 
för planering av utrymmen vid 
Molpe skola. 

För att planeringen ska komma 
igång behöver en planeringskom-
mitté tillsättas bestående av för-
troendevalda, representanter från 
användarna och sakkunniga inom 
byggbranschen.

Kommunstyrelsen till-
satte 23.11.2020 en plane-

ringskommitté med följande med-
lemmar:

Johan Holm-Rosbäck (tekniska 
nämnden), Jan-Henrik Häggdahl 
(rektor för Molpe skola), René 
Mickelsson (kock i Molpe skola), 
Agneta Martin (bildningschef),  
Ulf Granås (teknisk chef),  Susan-
na Råholm (fastighetsbyggmäs-
tare) och Camilla Ribacka (kom-
munstyrelsens representant).

Planeringskommitté för Molpe skola

Undantagslov
Kim Sebbas har anhållit om 

undantagslov i avsikt att uppföra 
ett egnahemshus på del av lägen-
heten Minkebo 10:103 i Molpe by 
på fastställd strandgeneralplan.

Undantagslov söks för uppfö-
rande av en bostad på fastigheten.
Området är en del av strandgene-
ralplanen och i planen har områ-
det beteckningen RA (Område för 
fritidsbostäder) och M (Jord- och 
skogsbruksområde).

Avståndet från allmän väg till 
byggplatsen är cirka 260 meter. 
Byggnaderna ansluts till Molpe 
vattens vattenledningsnät och av-
loppsvattnet leds till godkänt sys-
tem. Grannarna har hörts och har 
inget att anmärka på ansökan.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag i 
enlighet med 171 § och 172 § MBL 
kan beviljas med följande motive-
ringar:

• Nämnden konstaterade att 
byggplatsen uppfyller kraven 
på ändring av fritidsbostad/- 
tomt till fast boende enligt 
kommunstyrelsens beslut 
från 2002. 

• Egnahemshuset ansluts till 
Molpe vattens vattenled-
ningsnät och avloppsvattnet 
leds till godkänt system. 

• Genom att placera byggna-
den på M-området utanför 
RA, behöver området inte 
fyllas ut i lika stor omfatt-
ning. Genom att flytta bygg-
naderna in på M-området 
så är bostaden inte så nära 
stranden.

För bostaden och ekonomibygg-
naden bör bygglov sökas. Beslutets 
giltighetstid är 2 år, under vilken 
tid bygglov bör ansökas av till-
synsnämnden. Beslutet skall del-
ges NTM-centralen.

Kommunstyrelsen godkände 
23.11.2020 undantagslovet i enlig-
het med tekniska nämndens för-
slag.
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Forststyrelsen har inlämnat en anhållan om att 
inleda planläggning för en havsbaserad vindkrafts-
park utanför Korsnäs.

I sin anhållan skriver Forststyrelsen så här:
Finland strävar efter att bli världens första fossilfria 

välfärdssamhälle. Forststyrelsen spelar en viktig roll i 
arbetet för att uppnå detta mål. Vårt klimatprogram 
bidrar till att uppnå koldioxidneutralitet före 2035, 
bland annat genom att öka produktionen av ren ener-
gi. Havsvindkraften är en ny energiproduktionsform i 
Finland, där Forststyrelsen håller på att bygga upp en 
socialt hållbar och samhälleligt effektiv affärsverksam-
het.

Planområdet utgörs av ett statligt havsområde som 
förvaltas av Forststyrelsen. Området har i Österbottens 
landskapsplan anvisats som område för vindkraftverk. 
Vindkraftsprojektet har preliminärt planerats bestå av 
flera tiotals vindkraftverk.

I planeringen av havsvindkraftsparken beaktas re-
sultaten av de utredningar som görs i samband med 
planläggnings- och miljökonsekvensbedömningspro-
cessen (MKB) samt intressentgruppernas synpunkter. 
Planläggningens slutliga områdesgränser, var vind-
kraftverken placeras inom planområdet och det slutli-
ga antalet vindkraftverk och den kraftledningsrutt som 
behövs för anslutningen till elnätet preciseras under pl-
anprocessen. Det är sannolikt att projektet kommer att 
ligga längre bort från kusten och världsarvet Kvarkens 
skärgård än avgränsningen i landskapsplanen, varvid 
projektets konsekvenser för landskapet och miljön kan 
lindras. Även förhållandena för byggande av havsvind-
kraft är gynnsammare längre ut till havs.

En lyckad projektutveckling av havsvindkraften för-
utsätter ett nära samarbete med olika intressentgrup-
per. Under projektutvecklingen identifieras och inter-
vjuas områdets övriga användare och tillsammans 
med dem undersöks möjligheterna att minska de olä-
genheter som byggandet av vindkraft medför. Forststy-
relsens mål är att samordna och beakta behoven hos 
olika användningsformer av områden, såsom näringar 
och rekreationsanvändare. Ett eventuellt genomföran-
de av vindkraftsprojektet kommer inte att förhindra 
annan parallell användning av det område som ska 
planläggas, såsom rekreationsbruk eller fiske.

Forststyrelsen kommer inte själv att bygga vindkrafts-
parken, utan överlåter nyttjanderätten till projektet till 
en partner som väljs senare och som också kommer att 
delta i projektutvecklingen. Forststyrelsen kommer inte 
att avstå från statens områden som en del av överlåtel-

Planering av en  
havsbaserad vindkraftspark

sen av nyttjanderätten, utan förblir arrendegivare och 
intressebevakare för havsområdena.

Målsättningen är att vindkraftsparkens delgeneral-
plan skulle kunna godkännas under 2024, varefter 
bygglov skulle sökas för vindkraftverken. För byggan-
de av fundamenten för vindkraftverket och havskablar 
samt för muddring och deponering av sediment på vat-
tenområden söks tillstånd enligt vattenlagen. Vid sidan 
av planprocessen görs också omfattande vindmätning-
ar i projektområdet och utreds alternativen för genom-
förandet av elöverföringen utanför projektområdet.

Planläggningen inleds
För planläggningen uppgörs ett planläggningsavtal 

mellan Korsnäs kommun och Forststyrelsen. Forst-
styrelsen står för kostnaderna för planläggningen. 
Korsnäs kommun skall godkänna den konsult som 
Forststyrelsen anlitar, vilken väljs i ett senare ske-
de. Korsnäs kommun leder planläggningen av den 
havsbaserade vindkraftsparken. Planen görs som en 
delgeneralplan med rättsverkan och som grund för 
direkt beviljande av bygglov för vindkraftverk i enlig-
het med § 44 och 77a i Markbyggnadslagen.

Kommunstyrelsen beslutade 23.11.2020 att inleda 
planläggning av en havsbaserad vindkraftspark utan-
för Korsnäs i enlighet med Forststyrelsens anhållan.

Planerat område för en havsbaserad vindkraftspark.
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Korsnäs Hälsogårds fastighet förbättras åren 2020 
- 2021. Den förstorade parkeringen nyasfalterades i 

november och är därmed komplett klar, även med 
belysnings- och motorvärmarstolpar.  

Text: Roger Bergström  Foto: Astrid Bergström

Nyasfaltering på Korsnäs hälsogård

Det mobila reningsverket UF 
1080 har hyrts och levererat vat-
ten till Korsnäs kommuns vat-
tentjänstverks konsumenter se-
dan våren 2020.

Vattenprover har kontinuer-
ligt tagits (1ggr/vecka) utöver de 
analyser som ingått i kontrollpro-
grammet för vattentjänstverket. 
Genom att utföra vattenanalyser 
kontinuerligt har man kunnat föl-
ja förändringar i grundvattnet och 
vid behov kunnat göra omställ-
ningar av reningsverket. Dessut-
om har man genom uppföljningen 
fått en bra bild av hur bra vat-
tenreningen fungerar.

Före något vatten skickades ut 
till konsumenterna provkördes re-
ningsverket noggrant. Från början 
visade det sig att avskiljningen av 
järn fungerade t.o.m. över förvän-
tan, men avskiljningen av mang-
an överskreds vilket åtgärdades 
genom att vattnet efter reningen 
skickades via befintliga sandfilter 
och rekommendationerna har se-
dan dess uppfyllts.

Utgående från användningen 
kan man konstatera att en kombi-
nation av UF 1080 och sandfilter 

fungerar mycket bra. Avskiljning-
en var 29.7.2020 följande:

- Turbidtet ~ 99 %
- Cod-Mn ~ 44 %
- Järn ~ 99 %
- Mangan ~ 93 %
- Aluminium ~ 73 %
- Nickel ~ 5.8 %
Backspolning av sandfiltren be-

höver göras med 2-3 veckors inter-
vall, vilket tidigare gjordes varan-
nan dag. Detta innebär att vatten 
sparas. Dessutom ”byggs” sand-
filtren upp då de inte backspolas 
konstant, vilket ger en säkrare re-
ning genom sandfiltren.

Reningsverket UF 1080 är lätt-
skött eftersom det är automatiserat 
och mycket energi-, vatten- och 
kemikaliesnålt.

Korsnäs kommuns vat-
tenreningsverk har därtill lyckats 
förebygga virus, bakterier och pa-
rasiter tack vare membrantekni-
ken i UF 1080. Dessutom har ren-
göringsbehovet av UV-lamporna 
minskat tack vare den goda redu-
ceringen på utgående vatten.

I det befintliga vattenrenings-
verket har två luftskåp samt två 
omrörare tagits ur bruk, vilket 

Köp av mobilt reningsverk
sänker strömförbrukningen. Det 
skall ännu utredas om Mobackens 
vattenreningsverk kan stängas ner 
(förutom råvattenpumpen), vilket 
också skulle sänka driftskostna-
derna på sikt.

För år 2021 uppskattas drifts-
kostnaden för UF 1080 till cirka 
20 000 euro.

Investeringskostnaden för UF 
1080 är 219 000 euro. Därtill bor-
de ett reservkraftaggregat samt 
ett lager för kemikalier införskaf-
fas för att trygga eltillförseln vid 
strömavbrott samt en säkrare ke-
mikaliehantering.

Tekniska nämnden föreslog att 
UF 1080 införskaffas till en kost-
nad om 219 000 euro. Genom att 
införskaffa det mobila reningsver-
ket UF 1080 säkras tillförseln av 
högkvalitativt vatten till Korsnäs 
kommuns vattentjänstverks kon-
sumenter. Kommunstyrelsen un-
derstödde tekniska nämndens 
förslag. Kommunfullmäktige be-
slutade 7.12.2020 att införskaffa 
det mobila reningsverket UF 1080 
och att nödvändiga investerings-
medel medtas i budgeten för år 
2021.
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Trygghetstelefoner

Organiseringen av trygghets-
telefonerna är aktuell. I dagslä-
get köps tjänster av Verifi både 
gällande larmmottagning och 
hyra gällande telefoner. Utveck-
ling och stöd av mottagning av 
analoga larmtelefoner görs inte 
längre.

TeeSe Botnia Oy har gjort upp-
handling av säkerhetstelefontjäns-
ter som inkluderar:

-24 h larmmottagning
-Hyrning av trygghetstelefoner 

och larmknappar
-Installation, programmering 

och instruktion av trygghetstele-
foner.

Hyrestiden är minst 12 månader 
och uppsägningstiden är 3 måna-
der.

I de nya trygghetstelefonerna 
finns ert roaming sim-kort. Detta 
innebär att driftsäkerheten ökar 
genom att sim-kortet söker den te-
lefonoperatör som är fungerande.

Verifi har meddelat att kommu-
nen får säga upp befintligt avtal 
utan uppsägningstid i och med att 
de fortsättningsvis sköter larm-
mottagningarna i enlighet med 
befintlig upphandling av TeeSe 
Botnia Oy.

Det nya systemet planeras tas i 
bruk i månadsskiftet januari/ fe-
bruari.

Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade 2.12.2020 att använ-
da sig av den upphandling som 
gjorts av TeeSe Botnia Oy gällande 
säkerhetstjänster och trygghetste-
lefoner.

Anställande av socialarbetare
En tjänst som socialarbetare 100 

% har varit lediganslagen. Till be-
fattningen inkom två ansökningar.

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde 2.12.2020 Lena-Maria 
Tuure till socialarbetare på heltid 
fr.om. 1.1.2021 tillsvidare. Prövo-
tid om sex månader tillämpas.

Anställande av 2 närvårdare
Två befattningar om närvårdare 

på 78,43 % av heltid har varit le-
diganslagna. Tillbefattningarna 
inkom 10 ansökningar. 

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde 2.12.2020 Rebecka 
Westerdahl och Jenny Norrgård                     
till de två befattningarna som när-
vårdare på 78,43 % av heltid från 
4.1.2021 tillsvidare.

Prövotid om sex månader till-
lämpas.

Lärknäs-hemservice tillägganställ-
ningar

Vård- och omsorgsnämnden be-
slöt vid sammanträdet 6.10.2020 
att erbjuda närvårdare och sjuk-
skötare vid Lärknäs tilläggsan-
ställning upp till 78,43 %. Även en 
närvårdare inom hemservice kun-
de erbjudas 78,43 %.

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde 2.12.2020 följande de 
personer, som meddelat att de tar 

emot en befattningen på 78,43 % 
av heltid från 4.1.2021, till äldre-
omsorgen i Korsnäs.

De anställda är närvårdare Lin-
da Aspö-Mattans, närvårdare 
Anna-Lena Ingves, närvårdare 
Kalu Aye Naw, närvårdare Marina 
Nygran, närvårdare Ann-Chris-
tin Nystrand, närvårdare Chata-
rina Nystrand, närvårdare Mia 
Ohls-Myllyluoma, sjukskötare 
Meh Ree, närvårdare Julia Sohl-
ström, närvårdare Susanne Wes-
terholm, närvårdare Annica 
Åstrand, närvårdare Gun-Mari 
Österberg och närvårdare Amalia 
Kulp.

Deltidsarbete som sjukskötare
Cecilia Bondfolk har anställts 

som sjukskötare på heltid 7.9.2016. 
Nu önskar Bondfolk avsäga sig 
21,57 % av befattningen och inne-
ha 78,43 % av heltid. 

Vård- och omsorgsnämnden be-
viljade 2.12.2020 Cecilia Bondfolk 
uppsägning med 21,57 % av heltid, 
vilket innebär att hon från 1.1.2021 
innehar en befattning som sjuk-
skötare inom äldreomsorgen med 
78,43 % av heltid.

Barnskötaren inom småbarns-
pedagogik på Harrström dag-
hem Inga-Lisa Moliis har anhål-
lit om arbetsledighet på grund av 
studier för tiden 1.1-31.8.2021.

Hösten 2020 inledde Moliis stu-
dier inom äldreomsorg och stu-
dieledighet beviljades av ledaren 
för småbarnspedagogik för tiden 
1.7- 31.12.2020.

Bildningsnämnden godkände 
17.11.2020 Inga-Lisa Moliis´ an-
hållan om arbetsledighet på grund 
av studier för tiden 1.1 – 31.8.2021.

Vikariatet har från 18.9.2019 
skötts av Marie Westergård. Hon 
är utbildad och erfaren barnsköta-
re.  vore det önskvärt att hon kan

Bildningsnämnden anställde 
17.11.2020 barnskötare Marie 

Vikarie för barnskötare på 
Harrström daghem

Westergård som fortsatt vikarie-
ra för tiden 1.1-31.8.2021, den tid 
som Inga-Lisa Moliis beviljats ar-
betsledighet.
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År 2020-2021 lyfter små-
barnspedagogiken bl.a. fram 
lärområdet ”Mina många ut-
trycksformer”. 

Harrström daghem, Knorren, 
antog på hösten utmaningen att 
delta i ”Konststafetten” genom 
att skapa en egen utställning. 
Utmaningen gavs av BARK, 
Österbottens Barnkulturnät-
verk. Utställningen hölls utom-
hus vid daghemmet. Samtidigt 
fanns också en utställning på 
rävar som tillverkats av natur-
material.

Hälsningar från småbarnspedagogiken
I väntan på julen blir det inom 

småbarnspedagogiken aktuellt 
med olika varianter av julkalen-
drar. Hos 3-5 åringarna i Harr-
ström har en Nisse som hittar 
på olika uppdrag flyttat in. På 
avdelningen för 1-3 åringarna 
finns en aktivitetskalender där 
Babblarna uppmuntrar barnen 
till olika aktiviteter.

Daghemmen vill passa på att 
tacka för bär, frukter, stickade 
vantar, sockor osv.  som skänkts 
från olika håll. 

God Jul och Gott Nytt år!
Önskar Småbarnspedagogiken i Korsnäs  
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I dagens samhälle är barnets 
föräldrar relativt duktiga på att 
vara delaktiga föräldrar men det 
finns alltid rum för förbättring.

En nordisk granskning visar att fin-
ländska pappor inte är särskilt bra på 
att nyttja möjligheten till föräldrale-
dighet (State of Nordic Fathers 2019). 
Barn mår bättre när alla föräldrar är 
delaktiga. Hur mycket tid som för-
äldrarna spenderar med sina barn 
påverkar även barnens hälsa. Föräld-
raledigheten är viktig för att barnet 
ska få en bättre anknytning till sina 
föräldrar. 

Eftersom pappan inte har burit bar-
net i sin kropp, kan pappan känna sig 
åsidosatt. Detta behöver inte betyda 
att barnet inte kan knyta an till sin 
pappa. Pappans hjärtslag är lika vikti-
ga som mammans. Redan när mam-
man plussar på stickan kan pappan 
välja att knyta an till sitt barn. När 
barnet föds kan pappan lättare kän-
na anknytning till barnet, om pappan 
har varit delaktig från början. Desto 
mer tid som pappan aktivt försöker 
spendera med sitt barn, desto bättre 
blir relationen till både mamman och 
barnet och hela familjen mår bättre. 
Utbrändhet hos föräldrar är speciellt 
vanligt bland mammor, och det är 
vanligen inte papporna själva som 
lider mest av att inte vara delaktiga i 
föräldraskapet.

Samhällssystemen kan ibland 
glömma hur viktig pappans roll i fa-
miljelivet är. Arbetsgivare menar att 
pappor har rätt att ta ut all ledighet 
men då menar de oftast pappornas 
öronmärkta ledighet. Övrig föräldra-
ledighet förknippas nästan automa-
tiskt till mammorna. 

Papparum
”Pappans hjärtslag är lika viktiga 

som mammans”, brukar Ann-Sofie 
Sten säga till föräldrar som besöker 
henne på rådgivningen i Korsnäs. 
Ann-Sofi är en av flera professio-
nella som sitter med i den lokala ar-
betsgruppen i Korsnäs för att främja 
jämlikt föräldraskap. Arbetsgruppen 
är sammanställd av Folkhälsan för-
bund inom projektet ”Jämlikt föräld-

raskap, barn mår bättre om alla är 
med”. Arbetsgruppen kommer bl.a. 
att hjälpa Folkhälsans projekt att spri-
da information om pappagrupper, så 
kallade papparum.  Papparummen 
ska bidra till att uppmärksamma och 
sprida kunskap om betydelsen av 
jämlikt föräldraskap. Syftet är ock-
så att sammanföra pappor i en trev-
lig gemenskap, där de kan diskutera 
och uppmärksamma den viktiga 
papparollen. Papparummet är också 
en plats där papporna kan umgås och 
göra roliga aktiviteter tillsammans. I 
papparummet är det också meningen 
att papporna ska få skapa aktiviteter 
och diskussioner som de själv tycker 
är behövs. 

Tomislav Krstevski kommer att 
vara med och starta upp en pappa-
rumsgrupp i Korsnäs, så fort det 
finns intresserade deltagare. Korsnäs 
är unikt, eftersom Korsnäs är den för-
sta orten i Finland som får en papp-
parumsgrupp (se information om 
anmälning till papparum i slutet av 
artikeln).

Jämställdhet och jämlikhet
Folkhälsans projekt Jämlikt föräld-

raskap och den lokala arbetsgrup-
pen i Korsnäs har inte för avsikt att 
enbart att uppmärksamma ett ojäm-
ställt föräldraskap mellan könen. 
Syftet med projektet är att främja 
ett jämlikt föräldraskap bland alla 
olika familjekonstellationer. Jäm-
ställdhet som begrepp syftar oftast 
på rättigheter för kvinnor och män, 
medan jämlikhet syftar på att alla in-
divider oavsett grupptillhörighet ska 
ha lika rättigheter och möjligheter. 
Således vill projektet främja jämlik-
heten i alla typer av familjekonstel-
lationer oavsett t.ex. ålder, sexualitet, 
etnicitet, kön, religion, funktions-
nedsättning och könsöverskridande 

identitet eller uttryck. Pappagrupper-
na är alltså bara en del av projektet. 
Arbetsgruppen kommer att tillsam-
mans med projektet öka kunskapen 
om hur personal på rådgivningar 
och daghem bemöter olika typer av 
familjekonstellationer. Olika typer av 
familjekonstellationer ska bli bemötta 
på ett rättvist och förstående sätt av 
professionella, och känna att de kan 
få det stöd de behöver i sitt föräldra-
skap. 

Inspirationsdag 
Utöver att skapa papparum och 

främja jämlikt föräldraskap kommer 
den lokala arbetsgruppen tillsammans 
med Maria Lindell (projektledare för 
Jämlikt föräldraskap) och Tomislav 
Krstevski (inspiratör, projektarbeta-
re) att ordna en inspirationsdag för 
familjer i Korsnäs. Inspirationsdagen 
är till för att sprida information om 
projektet och för att föräldrar ska få en 
rolig dag tillsammans med sina barn. 
Inspirationsdagen kommer att ord-
nas lördag 23.1.2021 kl. 11.00-15.00 
vid UF-lokalen i Korsnäs (huvudsak-
ligen utomhus). Folkhälsans projekt 
Naturkraft kommer att vara med på 
inspirationsdagen och ordna roliga 
aktiviteter i naturen. Inspirationsda-
gen välkomnar även andra föreningar 
och företag att bidra till en rolig dag, 
antingen genom att sponsorera något 
eller genom att vara med och ordna 
en eller flera roliga aktiviteter under 
inspirationsdagen. Ingen förhands-
anmälan behövs till evenemanget. In-
tresserade företag och föreningar kan 
kontakta mara.lindell@folkhalsan.fi. 

Maria Lindell, projektleda-
re på Folkhälsans projekt Jämlikt 
föräldraskap

Lina Grönvik, praktikant på Folk-
hälsans projekt Jämlikt föräldraskap

Pappans hjärtslag är lika viktiga som mammans

Inspirationsdag med projektet Jämlikt föräldraskap 
i Korsnäs 23.1.2021 kl. 11.00-15.00 vid UF-lokalen i 
Korsnäs

Anmäl intresse till papparum genom anmälningslän-
ken ”Stig in i papparummet” på 
www.folkhalsan.fi/kampanj/jämlikt-foraldraskap/
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FISK
FULA 

FISKAR, 
JA, 

GRÅTER

HAL LED               

LYFT- 
MASKINER

SYNS PÅ 
HIMLEN 
VID ÅRS-
SKIFTET

VATTEN-
RADAR  

EN JESU 
LÄRJUNG

MÅNGA 
LEVANDE 
SORTER

LUCIAS 
HÖGSTA 
ACCES-
SOAR

ÄR 
LASAGNE-
ÄLSKANDE 

GUSTAF

GÖR MAN 
EXEMPEL 

FÖR ATT AV- 
SKRÄCKA

LAT. JORD            SAILER, 
SKID-

LEGEND 
FRÅN 1956

KORBUT                  

MÄKTIG              MARK-
MÄRKE              

0,25 
TIMME      ILLVILLIG  

EPOK


SVIKA              
GÖR 

ORMEN 
SITT SKINN                              

NL OST-
SORT

FORN-
GRAVAR  
LATINSK  
KONST

ÖLTYP   
STYR-
HJUL  

BEPAN-
SRAR           PÅ BIL I 

ATEN
FÄLLER 
UTSLAG

HÖST-
BLOM-
MOR

GÅR NOG 
GOL-

FAREN

SPELAR                      KÄRLEKS-
GUD          

AVBE-
TALNING

BILD-
GÅTA

VISHÖNA  
RENSAR 

UPP

  
PINA                  

KONER                 KÄNT SIG 
FRAM  

MODERN 
TEKNIK

YTTER-
LIGARE    

NATRIUM

GENI  
ALBERT  

LUTANDE

GULEBÖJ 
I NORGE? 

ABER

SPORRAR  

VERNER 
VALENTIN, 

LOKAL RIKS-
DAGSMAN

SYSKON

INGEN 
UPPGIFT                

BERGSTOPP         
TREDJE 
TONEN I 
SKALA

DE GER 
VÄGLED-
NING PÅ 

SJÖN

OSMART 
HUND I 
LUCKY 
LUKE

VÄRMER I 
BASTUN

BARR-
MARK  

ALLDEN-
STUND

 
GRÖNA 

PRINSESS-
KULOR?

KAN VARA 
FYRA  I EN 

MOTOR

ORATION                

UPPHOVS-
VINST

VÅRDAR                SPIK                       SINAR          

ÖVERSTA 
KOTAN I 
RYGG-
RADEN

FÖL-
FÖDARE

PROMEMO-
RIUM

TVEKSAMT 
SVAR  

BASKISK  
ORG.

ÄLDRE 
FRANSK 
SEXSYM-

BOL

VORILHON 
SOM GRUN-
DADE SEKT

FÖRUT-
SÄGA

LITEN Å  
SLYNGEL

BUTLER              ALLTJÄMT                

GÖRS I 
EN OTTO

DEPARTE-
MENT               

TENNESSEE              

POLITYR    

BRÖD 
FRÅN 

TANDOOR

UTMÄR-
KELSER 
ELLER 
FIXAR

KANSKE 
FRÅN 

ALANYA

Konstruktion: Jan H. Eriksson  Foto: Nadja Högback

NEDER-
LÄNDERNA            ASIA-

TERNA    
KAN SES 
MED DEN 
ANDRES    

ÖRT I 
VISAN: UTI 
VÅR HAGE      

GEOM. 
FYRKANT       

TALADE 
OSANT                  

STICKER 
UT TILL 

HAVS   
HÖGSTA 

NIVÅ        

BARR I 
MÅNGA 

HEM                      
ÄR GRAN 

VID 13 DAN

… OCH HANS FRU STÅR 
STATY  I KORSNÄS             
LARS VON FILMARE

ÄR 380 
VOLT OCH 

MER    
FÄRDIG 

FÖR 
AVFÄRD    

ÄLDRE               
SÖVMEDEL                 

NAMN: ________________________________

ADRESS: _______________________________  

TELEFON:_______________________________

EPOST: ________________________________

Dags för årets JulKorsnäsKryss konstruerat av Jan H. Eriksson. 
Lämna in din lösning senast 15.1.2021 till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs så är du med om 
utlottning av fina Korsnäspriser.

KorsnäsKrysset
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JJUULLLLOOVVSSBBIINNGGOO  
FFÖÖRR  HHEELLAA  FFAAMMIILLJJEENN  

I TOMTENISSENS FOTSPÅR 
HHuurr  mmåånnggaa  rruuttoorr  ffåårr  dduu  eelllleerr  ddiinn  ffaammiilljj  kkrryyssssaa  fföörr??  

 
Tagit färjan 
till och från 

Bergö 

 
Dansat 

 
Byggt med snö, 

lego eller 
klossar 

 
Badat bastu 

 
Besökt 

Waterloo-
området 

 
Besökt 

gruvområdet 
 

 
Spelat 

sällskapsspel 

 
Sett en 

väderkvarn 

 
Lekt utomhus 

 
Skrattat högt 

 
Byggt pussel 

 
 

 
Sett en rolig 

film 

 
II    

TTOOMMTTEENNIISSSSEENNSS  
FFOOTTSSPPÅÅRR  

 
Besökt 

Hinjärvträsk 

 
Ätit gott 

 
Kopplat av 

 
 

 
Pysslat 

 
Besökt minst 2 
byar i Korsnäs 

kommun 

 
Beundrat 

julbelysning 

 
Skrivit ett 
brev/sms/ 

meddelande 
 

Motionerat 
 
 

 
Lyssnat på 
julmusik 

 
Läst en bra 

bok 

 
Ritat eller 

målat 

 
Umgåtts med 

en vän 

 
Om du eller din familj följer i tomtenissens fotspår och gör minst 15 av bingoaktiviteterna, 

kan du/ni vara med i utlottningen av ett produktpaket från Korsnäs kommun.  
För att delta i utlottningen, utför minst 15 av aktiviteterna, kryssa för de aktiviteter ni gjort, 

klipp ut bingosidan och lägg den i Korsnäs kommuns postlåda (Strandvägen 4323)  
ELLER fota den ikryssade bingobrickan med din mobiltelefon och maila bilden till: 

camilla.moliis@korsnas.fi  
Bingobrickan med tillhörande information behöver vi ha  sseennaasstt 66..11..22002211..    

Kom ihåg att uppge namn och kontaktuppgifter.  
Vinnaren publiceras i årets första korsnäsNytt och meddelas också personligen.  

 

 

#möjligheternaskorsnäs 

Namn: _______________________________________ Telefon: ____________________________ 
E-post: ____________________________________________________________________________ 
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slutet av oktober koncentrerade man sig på 
avtalsfrågor och i november ännu på företa-
gets värdering och beskattningsfrågor angå-
ende ägarskiften. Ifall du inte kunde delta i 
webbinarierna, kan du se på inspelningarna på 
adressen www.vasek.fi.

Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hauta-
la påminde att precis som det inte finns två likadana 
företag eller köpare, finns det inte heller två likada-
na ägarskiften.

– Ett företags värde beror på företaget självt, värl-
den runtom det, köparen samt otaliga faktorer som 
har med dessa att göra, påpekar Ahlskog.

Vid en företagsvärdering tar man i beaktande 
bland annat företagets intjäningsförmåga, framtida 
kassaflöde, tillgångar, rörelsekapital och behov av 
finansiering, strukturkapital, de anställdas kunskap 
och kompetens, bransch samt marknad och konkur-
rens.

– Priset är alltid en överenskommelse mellan kö-
paren och säljaren. Det sägs att ett företags värde 
ligger i framtiden det kan uppnå, konstaterar Hau-
tala.

EY:s experter Kjell Renlund och Ilkka Puikkonen på-
minde att överlag alltid börja förberedelserna inför 

ett ägarskifte i tid, men också att anlita en expert i 
processen i ett tillräckligt tidigt skede.

Det finns inte två likadana ägarskiftenDet finns inte två likadana ägarskiften

– Rådgivarna ska väljas redan i början av proces-
sen. Ifall någondera parten tar med en expert först i 
det skedet när köpebrevet ska undertecknas, är det 
i praktiken mycket svårt att mera göra ändringar så 
att transaktionen kan slutföras framgångsrikt och på 
ett sätt som tillfredsställer båda parterna, påminner 
Puikkonen.

Ett ägarskifte inleds med förberedande diskussio-
ner där man fastställer värderingsmetod och pris-
mekanism. Samtidigt ingår man oftast ett sekretess-
avtal och intentionsavtal.

Köpebrevet är naturligtvis det viktigaste dokumen-
tet i ett företagsköp.

– Köpebrevet definierar villkoren i köpet och man 
ska alltid ta hjälp av en expert när man upprättar ett 
köpebrev, Renlund säger.

Webbinarieserien arrangerades av projektet Ett 
planerat ägarskifte, som förvaltas av Vasaregionens 
Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Ut-
vecklingsbolag Concordia och Kristinestads närings-
livscentral.

Håller du på att köpa eller sälja ett fö-
retag? Generationsskifte i planerna? 
Boka tid till avgiftsfri ägarskiftesrådgivning på adres-
sen www.vasek.fi eller ring 06 317 7600.
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Julserien Hänt och tänt i advent finns på youtube.  
Sista avsnittet kommer ut söndagen 20.12.

Medverkande: Jan-Ola Granholm, Nadja Söderholm,  
Roger Lindholm och Kurt Rusk.

Manus och regi: Kurt Rusk      Film, bild och klipp: Maria Mannfolk          Soundtrack: Jonathan Åstrand

OBS!
Julpyssel och målarbilder finns att hämtas 

utanför kommungården vid kommunens post-
låda söndagen 20.12 hela dagen från kl. 10.00!
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I samband med Hembygdsfören-
ingens julmarknad på gårdstunet 
utomhus ordnade prästgårds-
museiföreningen julpyssel och 
pepparkaksbak för barn inne i 
Prästgårdsmuséet. 

tid och nästa år ska det bytas ut till 
bergsvärme. Föreningen har ansökt 
om bidrag från Svenska kulturfonden 
och Museiverket. Korsnäs församling 
har ansökt om bidrag från Kyrkans 
centralfond för ändamålet. 

Hyr en stämningsfull miljö
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 

Välkommen som medlem
Du är välkommen med som medlem 
för att stöda föreningens arbete med 
att bevara museiområdet och dess 
värdefulla kulturshistoriska byggna-
der. Du kan läsa mer om föreningens 
kulturarbete på vår hemsida www.
prastgardsmuseet.hembygd.fi
En medlemsförmån är att du får den 
intressanta tidningen HEMBYGDEN 
som ges ut av Finlands svenska 
hembygdsförbund. Du blir medlem 
genom att  betala medlemsavgiften 
direkt till föreningens konto i Korsnäs 
Andelsbank FI65 5552 2550 0073 
37. Medlemsavgiften för år 2020 är 
10 euro. 

Renoveringar 2020-2021
Prästgårdsmuseets plåttak från 
år 1926 byttes ut under hösten till 
ett nytt falsat plåttak. Den gamla 
bastun fick också taket förnyat. 
Under våren 2021 ska rians och 
ladans tak sättas i skick. Malax-
Korsnäs medborgarinstitut kommer 
att ordna en kurs under vårtermi-
nen i hur man lägger ett vasstak. 
Alla intresserade korsnäsbor har 
möjlighet att delta i kursen. Vi 
kommer att ha ladan som övnings-
objekt. Det gamla värmesystemet 
i museet har krånglat en längre 

Julpyssel och pepparkaksbak i Julpyssel och pepparkaksbak i 
Korsnäs PrästgårdsmuseumKorsnäs Prästgårdsmuseum

Förskolelärare Else Lundwall 
hade hand om barnens julpyssel i 
salongen. Benita Bernas och barnen 
skötte tillsammans pepparkaksbaket 
i köket. Inne i matsalen serverades 
kaffe med sju sorters kakor som det 

ju var brukligt i prästgårdarna förr 
i tiden. 
Pensionärsförbundets redaktör 
Anci Holm besökte museiområdet 
och båda museerna för att göra ett 
julbetonat reportage till God Tid.

Alla korsnäsbor, medlemmar, talko-
arbetare, Svenska kulturfonden och 

övriga fonder, Korsnäs Samfälligheter, 
Korsnäs kommun och bibliotek, Korsnäs 

hembygdsfond, Korsnäs församling, 
Museiverket, Österbottens museum, och 

donatorer tillönskas
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Föreningen Prästgårdsmuseet i 
Korsnäs r.f.
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Baltikumvännerna informerarBaltikumvännerna informerar
Efter 20 år som registrerad för-

ening har styrelsen efter noggrant 
övervägande i två var på följande 
årsmöten beslutat att avregistrera 
föreningen, varvid föreningen upp-
löses per den 31.12.2020.

Föreningens framtid har diskuterats 
i flera år och problemet har varit sjun-
kande medlemstal, sjunkande antal 
faddrar, svårighet att förnya styrelsen 
mm. Detta resulterade att vid årsmöte 
2019 togs det första steget och vid föl-
jande årsmöte 2020 det andra beslutet 
att avsluta verksamheten.

Det som en gång fick sin början 
inom Korsnäs församling år 1989 som 
en liten grupp som började med hjälp-
verksamhet till Estland växte år efter 
år, i medlet av 90 talet tillkom Litau-
en och Lettland och sist år 1999 även 
ryska Karelen. Verksamheten växte 
så pass mycket att vi blev tvungna att 
registrera oss som förening i förenings-
registret, instiftandet skedde 4 novem-
ber 1999 och i början av år 2000 var 
registreringen ett faktum.

Därpå följde många år fyllda av 
mycket arbete, men givande sådant 
för det har faktiskt varit fint att vara 

en del av detta ”maskineri” som fört 
hjälpen vidare av de gåvor som vi fått 
av Korsnäsbor och från hela Österbot-
ten för att ge vidare åt folk som varit i 
behov av hjälp i sin besvärliga vardags 
situation. Jag och vi tänkte redan på 
90 talet att vi tömmer nog hela Öster-
botten på kläder mm. av den mängd 
varor som kom in, men det kom bara 
mer.

TACK för all hjälp

Så nu är det dags att rikta ett Jät-
testort TACK till alla er som givit va-
ror, varit med och sorterat, lastat, givit 
penninggåvor, deltagit som faddrar, 
ställt upp som artister på våra konser-
ter och andra publika tillställningar 
under åren, eller på annat sätt stött 
föreningens verksamhet!!

Vi som varit med och levererat har 
sett den nöd som finns i våra grann-
länder men vi har också fått se allt den 
fina glädjen att få hjälp från en liten 
organisation från ett annat land, det 
har varit många starka intryck under 
åren som gått. Vi har också sett att det 
varit oss Korsnäsbor till gagn, vi har 
fått mer gemenskap och haft ett ge-

mensamt mål att sträva emot. Vi har 
ju inte kunnat hjälpa allihop men vi 
har sträckt fram en hjälpande hand 
och det är gott nog! Vi får också vara 
tacksamma över det fina kulturutbytet 
som vi Korsnäsbor fått ta del av under 
åren, vi har haft besökare från våra 
mottagarländer och vi har även fört ut 
vår kultur till dessa.

Församlingen fortsätter

Verksamheten kommer i viss mån 
att återgå till ursprunget för klädin-
samlingen  och Loppis kommer att 
fortsätta i Korsnäs församlings regi år 
2021, vilket vi tycker är viktigt dels för 
de som är i behov av hjälp och även för  
oss Korsnäsbor som vill fortsätta att 
hjälpa folk i behov av hjälp! Vi önskar 
alla ett lycka till!

Med ett visst vemod vill jag avsluta 
med att konstatera att det har varit gi-
vande år fyllda med arbete men också 
fyllda med värme och glädje, och som 
jag brukar säga ”det skall vara roligt 
att hjälpa till”, för det är precis vad det 
har varit. Tack ännu en gång!

Eelis Kammonen
ordförande 2000-2012

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2021!Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2021!

Glad flicka städar på barn-
Glad flicka städar på barn-

hem nr. 2 i Petrozavodsk
hem nr. 2 i Petrozavodsk

Ladva, hem för handikappade barn 

Ladva, hem för handikappade barn och ungdomar, år 2000.
och ungdomar, år 2000.

Tre glada flickor på ”Soppköket” som fått stipendium.

Tre glada flickor på ”Soppköket” som fått stipendium.

Grannklang och Malax Damkör, konsert tillsammans med  Grannklang och Malax Damkör, konsert tillsammans med  
Filharmonikernas Balalaikaorkester i Petrozavodsk juni 2007.Filharmonikernas Balalaikaorkester i Petrozavodsk juni 2007.
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KKoommmmuunnkkaannsslliieett  hhåålllleerr  jjuullssttäännggtt  

2233..1122..22002200  
3300--3311..1122..22002200

VViidd  aakkuuttaa  ssoocciiaallaa  äärreennddeenn  rriinngg  005500  44006644  883311  kkll..  1100..0000--1122..0000  

VViidd  aakkuuttaa  tteekknniisskkaa  äärreennddeenn  rriinngg    005500  55550066  226677//    2233..1122..22002200  

      005500  33886655  774444//    3300--3311..1122..22002200  

I föreningsutvecklingsprojektet TALKO Österbotten utvecklar vi verktyg för att stöda föreningsverksam-
het både gällande styrelse- och frivilligarbete. Vi håller avgiftsfria workshoppar med föreningar runt 
om i Österbotten där föreningar ges möjlighet att hitta konkreta lösningar på hur de kan utveckla sin 
verksamhet.  Mer information om projektet hittar ni på talkoosterbotten.fi.
Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor eller vill boka in en workshop! 
Mona Groop-Sjöholm och Malin Winberg 
mona.groop-sjoholm@centria.fi   
040 621 1887  
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Hej föreningsrepresentant! 
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IF FYREN INFORMERAR
Årets klubbmästare
IF Fyren friidrott har delat pris till årets 
klubbmästare: Jaana Blomqvist.

Jaana Blomqvist är en mångåring medlem i 
friidrottssektionen.  Hon är en glad och aktiv 
talkoarbetare, som alltid ställer upp.

På somrarna ser man henne bakom anmäl-
ningsbordet vid IF Fyrens klubbtävlingar, 
sporrande barn och unga att delta i olika 
grenar. 

Året runt deltar hon som hjälpledare under 
friidrottsträningar.

Årets julkalenderförsäljning har gått utmärkt. 
Någon enstaka julkalender finns ännu kvar, men 
de kommer med största säkerhet att säljas före jul. 
Sedan är det bara att vänta på storvinsten.

Vårt vinterlotteri sköt vi fram till efter nyår, så då 
blir det fler möjligheter att både stöda den lokala 
fotbollsföreningen samt att vinna 
fina priser.

Efter en kort paus i träningen anslöt 
sig en stor del av fotbollsspelarna 
till BFF Gazije, som har hand om fut-
salspelet detta år. Två matcher har 
de redan spelat, först blev det en 
vinst med hela 32-1 och genast efter 
en vinst med 7-6. Bra jobbat!

BFF Gazije leds av Mirza Hodzic och 
grundades för att hjälpa invandrare 
med integreringen i vårt samhälle. 
Föreningen fyller för övrigt 10 år i år. 
Våra gratulationer!

Ny tränare för Korsnäs FF blir med 
största sannolikhet Bengt Öster-
holm. En rutinerad tränare, som 
tränat både hockeyspelare, fotbolls-
spelare, herrar och damer. Vi önskar 
honom lycka till!

Nyheter från Korsnäs FF
Efter nyår tar då fotbollstränandet fart igen, så nu 
har vi sökt träningstider i Fennia-arenan och Bot-
niahallen. Tyvärr är det bara tider efter kl. 21.00 
som erbjuds åt oss, så sena kvällar blir det för 
våra krigare.

Börje Maars

BFF Gazije  futsal önskar Alla en fridfull jul och Ett lyckosamt Gott Nytt År !
10 – års jubileum

Frivillig hågkomst kan göras till föreningens konto nr FI88 5552 2520 0122 92
i Andelsbanken.
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
Önskar boende och personal på Buketten

 

 

 

ÄGER DU VECKANS LEDIGA HUS? 

Har du ett hus till salu i Korsnäs kommun? 
Eller planerar du att lägga ut ett hus till försäljning? 

Vill du öka synligheten för objektet genom att få publicitet 
via Korsnäs kommuns sociala kanaler som  

”Veckans lediga hus”? 

Ta kontakt med projektchef Camilla Moliis 
camilla.moliis@korsnas.fi för mer information. 

#möjligheternaskorsnäs 

L U C I A  2 0 2 0

S T Ö D  Å R E T S  L U C I A I N S A M L I N G

Sänk en valfri summa till luciainsamlingen. De
insamlade medlen används för att på olika

sätta stödja barnfamiljer som har det svårt i
sin vardag. Läs gärna mer på lucia.fi

Så här deltar du i insamlingen:
 Donation med MobilePay. Om du vill använda MobilePay appen

kan du betala in önskad summa till numret 61638.

Donation genom överföring till bankkonto.
Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa

på något av våra insamlingskonton: 
Aktia FI12 4055 1120 0450 79

Nordea FI64 1562 3000 1093 32
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Tack för ditt bidrag!
 Folkhälsan i Korsnäs
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Hyvää Joulua   God Jul
Toivottavat

Önskar

Korsnäs 4H tackar alla som på olika vis stött 
föreningen under året!  

Vi önskar alla medlemmar, sponsorer och 
samarbetspartners God Jul och Gott Nytt År!

Korsnäs 4H

Fridfull Jul och Gott Nytt År 2021Fridfull Jul och Gott Nytt År 2021
Tillönskas alla våra duktiga klädsorterare samt alla Tillönskas alla våra duktiga klädsorterare samt alla 
ni som på olika sätt deltagit i Baltikumvännernas ni som på olika sätt deltagit i Baltikumvännernas 

verksamhet och gjort det möjligt att vi kunnat hjälpa både verksamhet och gjort det möjligt att vi kunnat hjälpa både 
i närområdet, Karelen och i de Baltiska staterna.i närområdet, Karelen och i de Baltiska staterna.

   Baltikumvännerna r.f.   Baltikumvännerna r.f.

Korsnäsnejdens Pensionärer rf Korsnäsnejdens Pensionärer rf 
tillönskar alla pensionärer  tillönskar alla pensionärer  
En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!

Vi tackar alla 
som på olika sätt 
kommit ihåg oss 
under året, ni är 

guld värda. 

Ha en riktigt god 
jul och ett Gott 
Nytt År 2021!

Annahemmet  
och Lärknäs
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Sagor i Korsnästappning
Kolla bibliotekets FB eller youtube med tom-
tefilmer producerade av Pontus Westmalm, 
med inspiration av traditionella, kända sagor i 
Korsnästappning

Bibliotekets öppettider jul och nyår 2020
Onsdag 23.12.2020  
normal öppethållning kl. 12-17 
Därefter öppet igen måndag 28.12 kl. 12-19, 
tisdag 29.12 kl. 12-16, onsdag 30.12 kl. 12-17 
Nyårsafton torsdag 31.12 öppet kl. 12-15

Bokbussen kör ännu vecka 51 (14-17.12.2020)
Därefter uppehåll till vecka 3/2021 då den kör 
igen från och med måndag 18.1.2021.

2021
Första öppethållning
Måndag 4.1.2021 kl. 12-19
tisdag 5.1 kl. 12-16
Trettondagen 6.1 stängt
torsdag 7.1 kl. 12-16
fredag 8.1 kl. 12-19 

Bibliotekets returlucka är öppen alltid då  
biblioteket är stängt.

Biblioteket på nätet
Skaffa PIN-kod så kommer du åt bibliotekets 
digitala material, e-böcker och ljudböcker på 
www.fredrika.bibliolibrary.fi.

Filmer, även för barn, på 
www.viddla.fi.
Öppet dygnet runt, vardag 
som helg!
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Bibliotekspersonalen tackar för 
året som gått och önskar alla 

God jul och ett Gott Nytt år 2021!

Utställningar
Ny utställning  
Pärlplattor öppnas 21.12  
Mathias Rönnholm 
Till och med slutet av 
januari 2021.

Barnens utställningsvägg: Alla kan vi vara som 
Pippi, Pippi Långstrump 75 år Kyrkoby skolas 
åk 1-2 med Ulrika Lindholm
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Torsdagen den 3 december fick 
biblioteket besök av årskurs fyra 
på Korsnäs kby skola. Camilla 
Rönnholm fungerade som coach 
för gruppen.

Eleverna hade med sig pekplat-
tor som de använde för att söka 
efter böcker på bibliotekets webb-
sida (www.fredrikabiblioteken.fi). 
Då de hittade en bok som de ville 
låna så kollade de vilken hyllnum-
mer boken hade och sökte sen upp 
den i rätt hylla på biblioteket. 

Biblioteksbesök med Camilla som coach

Biblioteket bjöd på virtuellt  
författarbesök med Annika Sandelin

Samma dag besökte författaren 
Annika Sandelin några klasser i 
Korsnäs och Taklax skolor. Fast 
besöket var digitalt så fick elev-
erna och Annika bra kontakt, 
det var nästan som att hon var på 
plats. 

Annika läste flera dikter ur sina 
böcker. Hon hade hittat på roliga 
rörelser till en av dikterna som 
eleverna fick lära sig. Eleverna 
ställde också många intressanta 
frågor till Annika.

Bibliotekets projekt Läsfilten har 
fått bidrag av RFV.

Text: Carola Bäckström
Foto: Camilla Rönnholm

Eleverna hittade många intres-
santa böcker om olika ämnen som 
intresserar dem. Den mest popu-

lära boken för dagen var en bok 
om Fortnite.
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Korsnäs församling informerar
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På kommande

GUDSTJÄNSTER OCH HÖGMÄSSOR
I detta läge vet vi inte om Coronarestriktionerna 
lättar. Rådande föreskrifter gäller till 21.12.2020. Följ 
med vår annonsering på hemsidan: www.korsnasfor-
samling.fi, och i Kyrkpressen för mera information. 
Detta är dock planerat:

24.12 Julbön kl. 14.00. Janne Heikkilä och Deseré 
Granholm.

25.12 Julotta kl. 08.00 Janne Heikkilä och Deseré 
Granholm. Kyrkokören medverkar.

26.12 Julannandag i Molpe bykyrka. kl. 18.00 
Gudstjänst med de vackraste julsångerna. Janne 
och Kristina Heikkilä.

Sö 27.12 Byagården i Helenelund kl. 14.00 
Gudstjänst med de vackraste julsångerna. Janne 
och Kristina Heikkilä.

1.1 kl. 18.00 Högmässa i Korsnäs kyrka Guy 
Kronqvist och Deseré Granholm. 

3.1 kl. 11.00 Gudstjänst i Korsnäs kyrka. Guy 
Kronqvist och Deseré Granholm

6.1 kl. 11.00 Gudstjänst i Taklax bönhus.  Janne 
Heikkilä och Deseré Granholm.

10.1  kl. 11.00 Högmässa i Korsnäs kyrka. 
Liturg och predikant: Tomas Klemets, Deseré 
Granholm. Kyrkkaffe till förmån för missionen

HITTA JULBERÄTTELSEN!
Under skolornas jullov kommer det att finnas möjlighet att 
delta i tre julberättelser, genom att hitta lappar som finns 
runt Korsnäs kyrka, Molpe bykyrka och Taklax bönehus. 
Inledningen kommer att finnas på ytterdörrarna och sedan 
skall man hitta 10 stationer, för att få en sammanhängande 
text. Om man inte hittar dem i kronologisk följd kan man ju 
fotografera lapparna så man får dem i rätt ordning. (Detta 
förutsätter ju att lapparna får hänga kvar). 
Vid varje station finns en fråga och svaren kan man skriva ner 
och skicka per sms till diakon Hanna på tfn 044 4101825 eller 
sätt en lapp i församlingens postlåda. Glöm inte att skriva ditt 
namn. 
Alla som svarat kommer att få en personlig inbjudan till en 
filmkväll som passar hela familjen i församlingshemmet 
och Taklax bönehus. (Datumet kommer av naturliga 
skäl senare, när Coronaläget tillåter). Därtill lottas några 
överraskningsvinster ut. Det kommer att vara tre olika 
julberättelser så man kan gärna fara på upptäcktsfärd till de 
två andra. 

BALTIKUMVÄNNERNA FORTSÄTTER 
Många har frågat sig om Baltikumvännernas verksamhet 
upphör? Men vi kan ge ett lugnt besked. Baltikumvännerna 
r.f. upphör som en registrerad förening men namnet och den 
konkreta verksamheten lever vidare. 
Verksamheten blir underställd diakonin i Korsnäs församling, 
och vill hjälpa både lokalt och i Baltikum. Det vill säga man 
fortsätter att samla in kläder, som är hela, rena och fläckfria.  
Nya krafter mottages gärna, de fortsätter att träffas på 
tisdagseftermiddagar. 
Anna-Mi Björkqvist fortsätter som drivande eldsjäl på gruvan 
(som man säger så där till vardags). Hon säger själv att hon 
värnar om Baltikumvännerna som om det vore hennes 
barnbarn. Anna-Mi har engagerat sig för Baltikumvännerna 
i 10 års tid och hon har sett vilken stor betydelse det har 
haft både för Korsnäsbor och för de mottagande parterna i 
Baltikum och Karelen. Här kan lyftas fram att otaliga är de 
dukar och gardiner som hon har sytt om till något annat. 
Till exempel julgardiner har hon förvandlat till trevliga 
julklappssäckar. 

Från 2.3.2021 kan man börja föra saker till gruvan igen! 
Å därefter 10 veckor framåt! 

Lilla julmarknaden
Tack för de goda bidragen och de fina sockarna som 
vi kunde sälja till förmån för våra missionärer på lilla 
julmarknaden. Tack även till er alla som kom och köpte 
något! Sockarna kommer vi även att dela ut i samband 
med den årliga julutdelningen som vi har i samarbete 
med socialen och Baltikumvännerna r.f.

Familjegudstjänsten
På årets familjegudstjänst i kyrkan på första advent 
deltog glädjande nog många barn. Det var 14 barn och 
fem duktiga ledare som såg till att sprida julstämning 
i kyrkan. Julglädjen ökade därtill genom att besökarna 
var så givmilda och hade hörsammat önskan om 
matbidrag till hjälpbehövande i Korsnäs. Era gåvor 
förvaltas väl och delas ut vid olika tillfällen genom 
diakonin. Pengakollekten till Finska Missionssällskapets 
arbete bland barn fick även ett generöst bidrag! Tusen 
Tack till alla medverkande!
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DIAKONRUTAN
Stilla natt, stilla natt....lyder ur radion. Jag tänker:  ja, detta år har verkligen varit ganska stilla för 
många av oss. Vi har tvingats till ett stillare liv, mindre socialt och aktivt än under ”normala tider”. 
För många kommer denna jul inte heller att bli ”normal”, så som den alltid brukar vara. Många är de 
vars barn inte kommer hem till julen, så som de brukar för de får/vill inte ta några risker. 
Men samtidigt kommer nu också glädjande rapporter om att man funnit ett vaccin mot Covid 19. Det 
finns en ljusning! Vi får hoppas på ett mera optimistiskt år 2021! Dock kan ingen av oss veta, ens hur 
morgondagen ser ut. Men vi fick en gåva för lite över 2000 år sen, en gåva som inte ännu idag är 
gammalmodig, utsliten eller borttappad. Den gåvan är Jesus. Han känner igen var och en av oss, med 
eller utan mask och han vill finnas med i var och ens liv! Såväl i med- som motgång. 

Med dessa ord vill jag och mina kolleger önska:
En fridfull Jul och ett välsignat nytt år 2021!

Nycklar, leder till de hus som betyder mest i ens liv. I An-
na-Mi Björkqvists nyckelknippa finns två nycklar till två hus 
som betyder mycket även för andra. Den ena går till Molpe 
bykyrka, i folkmun Molpe bönhus, och den andra till Balti-
kumvännernas lokal.

Anna-Mis man, Erik Björkqvist, kan väl lyftas fram i den-
na presentation. De är båda välbekanta ansikten för de flesta 
Korsnäsbor. Erik är hemma från Molpe medan Anna-Mi är in-
flyttad från Solf. De tycker själva att de har figurerat så mycket 
i media nu att de inte behöver synas på bild. Denna gång skall 
vi dock fokusera på deras engagemang för Molpe bykyrka och 
Baltikumvännerna. 

Anna-Mis engagemang för bykyrkan började med att en in-
gift släkting ringde och frågade Anna-Mi om hon kunde tänka 
sig att ställa upp i styrelsen för bykyrkan, och hon tackade ja 
och blev sekreterare 1999 och kassör 2005.  Två år senare blev 
hon tillfrågad om hon kunde börja arbeta med att sköta om ser-
veringen på minnesstunder, det innebär både arbete före och 
efter, med allt som hör till en servering. Hon konstaterar att det 
kändes naturligt för henne att vara med och engagera sig, och 
det har hjälpt henne att lära känna Korsnäsbor. Erik i sin tur 
har varit engagerad i över 45 år i bykyrkan. Eftersom han är 
VVS montör har han utfört en hel del sådant arbete i kyrkan, 
installerat värme och vatten, renoverat köket (2007) med mera. 
Det nyaste är att han nu har gjort om WC till invalid WC så att 
det är möjligt att komma in med rollator och rullstol. Erik har 
även skött en hel del gårdssysslor som snöröjning, gräsklipp-
ning med mera. Han säger att den största delen har han skött 
på talko, medan en del har han skött via firman. På senare år 
har han även blivit anlitad många gånger som klockringare på 
begravningsplatsen i Molpe.

Reflektioner
Molpe bykyrka ägs av Molpe evangelisk-lutherska bönhus-

förening, men får bidrag från Korsnäs församling, på samma 
sätt som Taklax bönehus. Anna-Mi ställde sig frågan för ett tag 
sedan om bykyrkan alls behövs, då de engagerade blir allt fär-
re? Hon kan dock glädjande konstatera att den verkar ha stor 
betydelse eftersom det har kommit in mycket bra med medlem-
sintäkter i år. Hon kan även glädjande konstatera att det är en 

ökande trend att ordna dop i kyrkan, tidigare hölls nästan alla 
dop hemma. Anna-Mi och Erik poängterar att Molpe är en 
aktiv by, där det finns och genom åren har funnits en stark 
vilja ”ti arbeit ilag”. Både bykyrkan och begravningsplatsen 
byggdes enbart på talko.

Hon har dock börjat trappa ner lite och vid senaste styrel-
semöte gav hon över sekreteraransvaret till Ralf Rusk. Till ny 
vaktmästare har man anställt Kristoffer Rusk, som arbetar på 
timbasis. Anna-Mi sköter fortsättningsvis bankärenden och 
bokningar. 

Månadens eldsjälar
- Anna-Mi och Erik Björkqvist nyckelpersoner i Molpe

Den nyaste och den äldsta tavlan i Molpe bykyrka. 
Den till höger är den tidigare altartavlan i Molpe 
bykyrka och målades av Anna Skog 1952, och ersat-
tes i mitten av 1970-talet av det nuvarande korset. 
Psalmtavlan har Erik gjort av material från gruvan, 
bland annat av en gammal skrivbordsstol från gruvan.
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Lediga jobb
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Höstmöte
Korsnäs Fotbollsförening-75 r.f. håller höstmöte 
29.12.2020 kl 19.00 på Waterloo servicehus.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!

Möten

Aktielokal
Aktielokal, 2 rum och kokvrå 40 m2, i Bostads Ab 
Marielund, Silverbergsvägen 42, Korsnäs kyrkoby.  
Prisförslag 16 800,- euro; du kan också ge anbud.
Visning och mera uppgifter fås av  
Bror Södergran, tel. 040 9101061

Till salu

Församlingens aktielägenhet i 
Prästhagen är till salu
adress: Norrbyvägen 18 a 6 
byggnadsår: 1979 
storlek:  2 rum och kök, 55 m2 
uppvärmning: centralvärme 
prisbegäran:  20.000 euro 
 
För mera upplysningar kontakta kyrkoherden  
044-4101821

K-ceramics K-ceramics 
Norrbyvägen 33 KorsnäsNorrbyvägen 33 Korsnäs

Öppet:Öppet:
Lördag 19.12  11-14.00Lördag 19.12  11-14.00

Söndag 20.12  11-14.00Söndag 20.12  11-14.00

Måndag  21.12  18-20.00Måndag  21.12  18-20.00

Välkomna in till Välkomna in till 
”Julstugan” !”Julstugan” !

God Jul och  God Jul och  
Gott nytt år till alla!Gott nytt år till alla!
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Välkomna att julhandla hos oss
Öppet i juletid lörd 19.12  kl. 9-14
    må-on 21-23.12  kl. 9-18
    julafton 24.12 kl. 9-12
    25-27.12  självbetjäning
    nyårsafton  kl. 9-15

Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
    Kyrkobyvägen 59
 c                              Tel. 06-3641 410      050-5740 464

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

 

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

Vi önskar alla våra kunder enVi önskar alla våra kunder en  

God Jul och ett Gott NyttÅrGod Jul och ett Gott NyttÅr  

Stort utbud  

Stiga Pacer  

Eskimo merinoull 
underställ 

Sockor av Norsk 
fårull 

Stiga Flyer 

Kom in och hjälp tomten 
även iår 

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR
önskar vi på
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God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 

     Korsnäs Kommun 
 
 

 

 
 

Bokföringsbyrå Molpe 
 AL Consulting 

050-5575178 

 
 

 

Jordbyggnad Dan-Erik Karlsson Kb 
66280  Taklax 

www.karlssons.fi 

Norrback Peter & Niklas 
Petalax 

Matpotatis året runt 

 
Bokföringsbyrå 

Mattans 
www.bokforingmattans.fi 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

OK Kate -  säkraste filttaket i Finland 
 

Westbergs 
Handelsträdgård 

 

 
 

Inderfjärdens Trädgård 
 

Korsnäs Blomster 
 

 
Taklax El Ab 

 

 
 
 

 

    Molpe 
Frys 

 

   Korsnäs 
   Apotek 

 

 
 
 

 

M. Aspbäck Kb  
GODSTRANSPORT 

0400-368051 

 

 

 
Bokföringsbyrå Junic 

Korsbäck 
050 5910059 

 
Björkbloms Taxi o Buss bilar 

1+8,1+19,1+26  
ordnar även mindre gruppresor 

 

TAXI Kaj Holm 
Molpe 

050-5170123 

 
Team Åkersten Ab 
Janne 0500-563287 

Magnus 050-5463054 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

Växthus 
Olav Andtfolk 

                             
 

                                      Där var du finns. 
            Korsnäs 

  

Växthus 
Thomas Vestberg &  
Therese Smedback 

Ky L. Enberg Kb 
Korsnäs Bokföringsbyrå 

 
 

 
Nygrund Einar och Max 

 

 

 

  

Korsnäs församling 
kansliet öppet ti/to 9-12 

www.korsnasforsamling.fi  

  
 

Bergfolk Car Service 
          050-3218370 
          050-5700698 
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KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset
LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
  

Korsnäs Glas-service 

 

 

 

 

Car-Ax 
 

 Korsnäs Rör 
Tack till alla kunder! 

 

Städservice 
Granqvist & Åkerblom 

 

 
VÄSTGOTT - Fisketillbehör 

Fredrik 
050-5524779 

Korsnäs Städ- och 
Byggtjänst 

Molpe 

Transport 
Westerlund Kennet 

          JORDGUBBAR 
Naturgödslade, inga 
bekämpningsmedel 

SYRÉN PETALAX 
0400-369224, 040-7428845 

 

 
          050-5910049 Helena 

www.inpampas.fi 

Jan-Ove Sandman 
Vedförsäljning 

Mirzas  
Jobbservice 

Storsveds Sopservice
 

 

K Vesterback 
Transport 

0400-767223 

Lyftdörrar 
Meris Teamwork 
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God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

   Kronstrands 
      Bilmåleri 

 
                                       
 

                                                          Molpe 

 
 

                       Bistro Korsnäs                                                                     Bistro Närpes 
                   044-2395306                                                                                       045-6918016 

 
  

Kents Elservice 
Tack till våra kunder! 

Pistol Jonas  
Maskinentreprenad 

050-4688556 

 
 
 
 

www.mrmotors.fi 
06-3641102 

 
 

Leg. Massör 
Carina Kronholm 

050-3381036 
 
 
 
 
 
 

Närpes Golv  
06-2242305 

www.narpesgolv.fi 

 

 

Kust-Österbottens samkommun  
för social- och primärhälsovård 
önskar God Jul och Gott Nytt År 

 

 
Bäckman & Söner Ab 

Kolebackvägen 144,66210 Molpe 
050-5184085 

karl-erik.backman@netikka.fi 

 
Utför byggarbeten och murarbeten: 

Spisar, skorstenar, plåtläggning, badrum, 
badtunnor. Sotning av skorstenar och 

eldstäder. 
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God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 
 

Firma K. Rusk 

 

Sandras Salong 
               Västerbackvägen 31 

               Korsnäs 
                050-4630830 

 
God Jul och Gott Nytt År 

tillönskar jag er. 
 
 

Anders Norrback 
Riksdagsledamot 

 

Reserverad 

 
F:ma Jan Lindberg 

Muddringar 
0500-260001 

                                                               
 
 

                                                           God Jul &  
                                                    Gott Nytt År 

 
                                                                          önskar 

                                                                           Lis-Britt och Sture 
                                                                          Lars-Erik och Susanne 

 

 
Korsnäs Lionsklubb Julinfo  
 
Inför julen har lionsklubben som vanligt sålt julkort med Korsnäsmotiv samt hedrat de 
stupades minne på självständighetsdagen. 
 
Vi brukar normalt besöka kommunens 85 äldsta som bor hemma men pga pandemin så blir 
det inga besök i år, i stället sänder vi dem en personlig julhälsning. 
 
Lions Julkonsert försöker vi ordna nästa gång 2021. 
 
Från lionsklubbens sida så önskar vi er allt gott inför jul och inför  
nästa år. Vi hoppas på det bästa att allt skall återgå till det  
normala så snart som möjligt och önskar tacka er för att ni  
som vanligt välvilligt hjälpt oss i vår verksamhet. 
 
God Jul och Gott Nytt År 2021. 
Korsnäs Lions/Lis-Britt 
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Syy huoleemme saada viimeiselle riville positiivin-
en alkumerkki koskee ensi kädessä tulojen suurta 
vähenemistä, esim. Söfukin kuntayhtymän mak-
samat vuokratulot KKK-rakennuksista  loppuivat 
1.1.2019 lähtien. Samanaikaisesti vuosien 2019-2021 
tuloslaskelmaan sisältyy lisäpoistot Lärknäsin puret-
tavista osista. Rakennusten purkamisista aiheutu-
vat kustannukset rasittavat myös käyttötaloutta nyt 
lähinnä vuosina 2020 ja 2021. Nämä seikat eivät 
mitenkään ole olleet yllätyksiä, mutta sen sijaan 
emme ole odottaneet koronapandemiavuoden vai-
kutuksia ja terveyden- ja sairaanhoidon yhteistyö-
kumppaneiden  ja koululaitoksen Korsnäsin kunnal-
ta veloittamia suuria lisäyksiä. 

Mutta meillä on vielä useita hyviä vuosia selkäre-
pussa aiempien vuosien hyvistä tuloksista. Kaudella 
2008-2019 Korsnäsin kunnalla oli 6 miinusmerk-
kistä tilinpäätöstä, mutta myös 6 plusmerkkistä. On 
suurena turvana, että hyvinä vuosina kykenimme 
kokoamaan kertyneen ylijäämän kunnan taselas-
kelmaan. Mutta vuoden 2021 talousarvion suurella 
budjetoidulla alijäämällä käytämme reippaasti noin 
neljäsosan ylijäämästä yhdellä kertaa. 

Kunnalla edessään olevia suuria kiinteistö-
investointeja ajatellen valtuusto päätti korottaa 

Korsnäsin vuoden 2019 veroprosenttia 21,00 
%:sta 21,50 %:in. Vuoden 2021 vero-

Korsnäsin kunnan talou-
sarvio 2021 ja taloussuun-
nitelma 2022-2023

Korsnäsin kunnanvaltuusto käsitteli kunnanhal-
lituksen ehdotuksen talousarviosta ja taloussu-
unnitelmasta 7.12.2020 kokouksessaan. Kyseessä 
on talousarvio, jonka lopputulema on valitet-
tavasti pitkälti miinusmerkkinen. Kunnanhallitus 
asetti syksyllä taloustyöryhmän, jonka toimen-
pide-ehdotukset käsiteltiin valtuuston kokouk-
sessa 7.12.2020. Valtuuston päätöksen jälkeen  
taloustyöryhmän toimenpide-ehdotuksia myös 
toteutetaan, ja monilta osin säästövaikutus näkyy 
taloussuunnitelman osalta vasta seuraavassa, vu-
oden 2022 talousarvioehdotuksessa.

prosentti pidettiin edelleen tällä tasolla. Vuoden 2021 
talousarvioehdotuksemme sisältää myös jatkosat-
sauksen Mahdollisuuksien Korsnäs –hankkeeseen, 
ja valtuuston päätöksen mukaisesti meillä kunnassa 
tulee olemaan laaja ale asuintonteistamme ja rivat-
alotonteistamme.  Vuoden 2021 talousarviostamme 
voi sanoa, että sekä jarrutamme että kaasutamme 
kääntäksemme talouden suunnan.  

Vuodesta 2019 lähtien kunta on omistanut talousar-
aviot teemavuosille. Vuoden 2021 talousarvio on 
kuitenkin jatkoa Rakentamisen ja asumisen vuodelle, 
joten vuosi 2022 on Viihtyvyyssijoitusten vuosi ja 
2023 on Varhaiskasvatuksen vuosi.

Rakentamisen ja asumisen vuosi näkyy kunnan pit-
kään aikaan suurimmassa investoinnissa, nimittäin 
Lärknäsissa. Mutta valtuusto päätti myös syksyllä 
2020 oman tonttikampanjan lanseeraamisesta vuon-
na 2021. Maasuunnittelun työryhmä tähtää myös 
uusien asuinalue-ehdotusten saamiseen keväällä 
2021.

Talousarvioehdotus 2021
Talousarvioehdotuksessa laskemme toiminnan 

kokonaistuloiksi 3,2 (3,2) mijoonaa euroa ja to-
iminnan kokonaismenoiksi 17,4 (16,8) miljoonaa 
ja toiminnan nettotulokseksi runsaat 14,2, (13,6) 
miljoonaa. Jos  vertaamme lukuja suluissa oleviin, 
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mukana vuoden 2021 investointiosiossa. Kunta sai 
myös ARA:n avustuspäätöksen, ja avustuksen on 
laskettu olevan yhteensä 1,7 miljoonaa, josta 1 mil-
joonan arvioidaan tulevan hankkeen tulopuolelle 
vuonna 2021. Kunnan vesi- ja viemärilaitos aikoo 
ostaa vuonna 2021 liikkuvan vedenpuhdistuslaitok-
sen, joka vuonna 2020 on ollut leasingsopimuksella. 
Puhdistuslaitos on osoittautunut toimivan erittäin 
hyvin niitä kohonneita rauta-arvoja vastaan, joi-
ta kunnan vedessä on ilmennyt,  ja nyt voi katsoa 
turvalliseksi ostaa puhdistuslaitos  219 tuhannen 
euron summalla vuonna 2021. Kunnan vuonna 
2020 puhdistuslaitoksesta maksamat leasingvuo-
krat on vähennetty osittain lunastushinnasta.  
Kunnantaloa varten on otettu mukaan 100.000 eu-
ron suunnittelumääräraha vuodelle 2021 ja alustava 
investointisumma 2021-2022 taloussuunnitelmaan, 
mutta tässä vaiheessa ei ole vielä päätetty,mitä hank-
keeseen sisällytetään. Samaten Moikipään kou-
lun kunnostuksen suunnitteluun on 30.000 euron 
määräraha. Kaikkiaan meillä on hyvin suuri in-
vestointitalousarvio vuodelle 2021, eli 4,2 miljoonaa 
euroa menoina ja 1 miljoona euroa laskettuina tuloi-
na, mikä tekee 3,1 miljoonan euron nettoinvestoin-
nin. 

Velanotto
Koska kunta suunnittelee investoivansa enemmän 

kuin poistot antavat varaa, niin tarvitaan lisärahoitu-
sta lainojen muodossa. Vuodelle 2021 suunnitellaan 
otettavaksi 3 miljoonan arvosta uusia, pitkäaikaisia 
lainoja ja lyhytaikaisia lainoja 1 miljoona, kun taas ly-
hennyksiksi arvioidaan 178.000 euroa. Tämä merkit-
see, että kunnan velanotto nousee, sisäiset lainat mu-
kaan luettuina, 7.828.000 euroon, mikä merkitsee n. 
3.728 euron velkaantumisastetta asukasta kohti vuo-
den 2021 lopulla. 

Korsnäsin kunnan tavoitteena on olla turvallinen 
ja perheystävällinen kunta, jossa väki voi hyvin ja 
työpaikkojen määrä kasvaa.  Kuntatoimen,  talousar-
vioiden ja suunnittelun muodossa,  on tuettava  tätä 
työtä, jotta voimme päästä yhteiseen visioomme.

Christina Båssar
Kunnanjohtaja

vuoden 2020 talousarviolukuihin, niin näemme tu-
lojen olevan suurin piirtein samat, mutta meillä on 
enemmän menoja, joiden lopputulosta on vaikea 
kattaa huolimatta valtionosuuksien kasvusta. Mitä 
normaaliin toimintaan tulee,niin olemme laskeneet 
palkkakustannuksiin  n. 1 % nousun työehtosopi-
muspohjaisten lisäysten myötä. Mutta  kunnassa tap-
ahtuvan tietyn  henkilöstöresurssien kasvun johdos-
ta  palkkatalousarvioon budjetoidaan 8 % enemmän 
kuin mitä vuonna 2020 kokonaisuutena.  Kunnan 
palveluksessa olevan miestyövuosien lukumäärän 
lasketaan nousevan vuoden 2020 joulukuun 133,74 
miestyövuodesta 137,72 miestyövuoteen joulukuussa 
2021. 

Rahoitus
Verotulojen kehitys

€ 2016 2017 2018 2019  BU2020 BU 2021
Kuntavero 5 467 t€  5 406 t€ 5 066 t€  5 472 t€  5 640 t€ 5 355 t€ 
Yhteisövero 882 t€ 975 t€ 852 t€  717 t€ 731 t€ 741t€
Kiinteistövero 694 t€ 709 t€ 730 t€  728 t€ 752 t€ 822 t€
Yhteensä 7 043 t€ 7 090 t€ 6 638 t€ 6 917 t€  7 123 t€ 6 918 t€

Luvuista näkee, että kunnille tapahtuvassa vero-
tilitysjärjestelmässä on ollut hieman rytmihäiriöitä. 
Se näkyy vuoden 2018 tilinpäätöksessä pienempinä 
verotuloina ja laskimme, että nämä rahat tulisiv-
at kunnille taannehtivasti vuonna 2019 ja osittain 
vuonna 2020, mutta sitten vuodesta 2020 tuli kaikin 
tavoin poikkeuksellinen vuosi ja vuoden verotuotot 
odottavat vielä viimeistä tilitystä joulukuun lopulla. 

Valtionosuudethan ovat se tuloerä, joka on kasva-
nut eniten vuonna 2020, koska valtio on tullut kun-
tia vastaan ja kompensoinut verotulojen pienene-
mistä antamalla lisää valtionosuuksia. Ensimmäinen 
ennustus osoittaa, että valtionosuudet antavat kun-
nalle huomattavasti enemmän tuloja sekä vuonna 
2020 että vuonna 2021 kuin mitä normaalisti voisi-
mme laskea saavamme.

Investoinnit
Vuoden 2021 suurin investointi on Lärknäsin 

uudisrakennus ja korjaus. Hankehan on käynnis-
tynyt jo nyt syksyllä 2020 ja sen odotetaan kestävän 
kolme vuotta, ja kokonaiskustannus on yhteensä n. 
5,9 miljoonaa euroa, josta 3,74 miljoonaa euroa on 
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Valtuusto vahvisti 7.12.2020 vuoden 2021 tulo-
veroprosentiksi 21,50 %. 

Korsnäsin kunnan tuloveroprosentti on ollut vu-
osina 2005-2020:

2005-6 19,50 %
2007-12 19,75 %
2013  20,00 %
2014-2018 21,00 %
2019-2020 21,50 %
Vuonna 2020 kuntien keskimääräinen tulovero-

prosentti oli 19,97 prosenttia. Keskimääräinen vero-
prosentti nousi edellisen vuoden 19,88 prosentista. 

Pohjanmaan keskimääräinen veroprosentti oli 
21,11 prosenttia. Maan korkein tulovero-

prosentti oli 23,50 ja alin on 17,00.

Muuttumattomat veroprosentit

Kiinteistöveroprosentit
Kunnanvaltuusto vahvisti 7.12.2020 vuoden 2021 

kiinteistöveroprosentit:
• yleinen kiinteistövero 0,95 %
• vakituisen asumisen rakennukset 0,50 %
• vapaa-ajan asunnot 1,30 %
• yleishyödylliset yhteisöt 0 %
• voimalarakennukset ja –rakennelmat 3,10 %

Päätös tarkoittaa, että kiinteistöveroprosentit pysy-
vät muuttumattomina.

Kunnantalon muutto
Kunnantalossa helmikuussa 2017 suoritettu ra-

kennus- ja kosteustekninen tarkastus paljasti sisä-
ilmaongelmia. 

Kunnantalolle tehtäviä toimenpiteitä varten asetet-
tiin suunnittelutoimikunta, jonka muodostaa Håkan 
Wester, Ulf Granås, Susanna Råholm, Sven-Erik 
Bärnas, Anna-Lena Kronqvist, Camilla Ribacka ja 
Christina Båssar. 

Kunnantalon suunnittelu on edennyt hitaasti, kos-
ka ent. KKK:n ruokalarakennuksen mahdollisen 
vuokralaisen kanssa on käyty keskusteluja useaan 
otteeseen. Uudisrakennuksesta on tehty selvityksiä, 
käyty keskusteluja ja kustannuksia on selvitetty. Kos-
ka mahdollinen vuokralainen ei vuokraakaan ruoka-
larakennusta, niin suunnittelutoimikunnan ehdotus 
on, että ruokalarakennuksen tilat suunnitellaan ja 

sopeutetaan  kunnantaloksi. Nykyinen kunnantalo 
puretaan,  mutta asuinosa jää jäljelle. Kunnantalon 
tontille on laadittava suunnitelma, esimerkiksi asun-
tojen rakentamista varten.

Tekninen lautakunta ehdotti suunnittelutoimi-
kunnan mukaisesti, että ruokalarakennuksen tilat 
suunnitellaan ja sopeutetaan kunnantaloksi. Nyky-
isen kunnantalon tonttia varten on laadittava suun-
nitelma. Valtuusto päätti 7.12.2020, että KKK:n ruo-
kalarakennus sopeutetaan kunnantaloksi ja jatkoi 
suunnitteluryhmän toimeksiantoa tätä suunnittelua 
varten. Valtuusto päätti edelleen, että työryhmä suun-
nittelee myös nykyisen kunnantalon tontin jatkotoi-
menpiteet, tavoitteena antaa keskustasta jatkossakin 
positiivinen kuva. Näiden kahden toimenpiteen on 
edettävä saman aikataulun puitteissa. 

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset



K
o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

Metsähallitus on jättänyt hakemuksen merelle, 
Korsnäsin ulkopuolelle, sijoitettavan tuulivoima-
puiston kaavoituksen aloittamisesta. 

Metsähallitus kirjoittaa hakemuksessaan näin:
Suomi pyrkii olemaan maailman ensimmäinen fos-

siilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Metsähallituksella 
on tärkeä rooli tämän tavoitteen saavuttamiseksi te-
htävässä työssä. Ilmasto-ohjelmamme auttaa saavut-
tamaan hiilidioksidineutraliteetin ennen vuotta 2035, 
muun muassa lisäämällä puhtaan energian tuotantoa. 
Merituulivoima on Suomessa uusi energiantuotanto-
muoto, jossa Metsähallitus on rakentamassa sosiaalis-
esti kestävää ja yhteiskunnallisesti tehokasta liiketoi-
mintaa. Kaava-alue muodostuu valtion merialueesta, 
jota Metsähallitus hallinnoi. Alue on osoitettu Pohjan-
maan maakuntakaavassa tuulivoimala-alueeksi. Tu-
ulivoimahankkeen on alustavasti suunniteltu muodos-
tuvan useasta kymmenestä tuulivoimalasta. 

Tuulivoimapuiston suunnittelussa otetaan huo-
mioon kaavoitus- ja ympäristöseuraamusarvio-
intiprosessissa tehtävien selvitysten tulokset sekä 
eturyhmien näkökannat. Kaavoituksen lopulliset al-
uerajat, jonne tuulivoimalat kaava-alueella sijoiteta-
an,  ja tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja 
sähköverkkoon liittämiseen tarvittavan voimalinjan 
reitti täsmennetään kaavaprosessin aikana. On toden-
näköistä, että hanke sijaitsee kauempana rannikosta 
ja Merenkurkun saariston maailmanperinnöstä kuin 
mikä raja on maakuntakaavassa, jolloin hankkeen 
maisemallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia voidaan 
lieventää. Myös merituulivoiman rakentamisen olos-
uhteet ovat suotuisammat kauempana merellä. Mer-
ituulivoiman onnistunut hankekehittely edellyttää 
läheistä yhteistyötä eturyhmien välillä. Hankeke-
hittelyn aikana tunnistetaan ja haastatellaan alueen 
muita käyttäjiä ja yhdessä heidän kanssaan tutkita-
an mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakenta-
misen tuomia haittoja. Metsähallituksen tavoitteena 
on koota ja ottaa huomioon alueen eri käyttömuoto-
jen tarpeet, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien 
tarpeet. Tuulivoimahankkeen mahdollinen läpivi-
enti ei estä kaavoitettavan alueen muuta rinnakkai-
sta käyttöä, kuten virkistyskäyttöä tai kalastusta.  
Metsähallitus ei itse rakenna tuulivoimapuistoa, vaan 
luovuttaa hankkeen käyttöoikeuden kumppanille, 
joka valitaan myöhemmin ja joka myös osallistuu 
hankekehittelyyn. Metsähallitus ei luovu valtion al-
ueista osana käyttöoikeuden luovutusta, vaan pysyy 
vuokranantajana ja merialueiden edunvalvojana.

Tavoitteena on, että tuulivoimapuiston osayleiskaa-

va voitaisiin hyväksyä vuonna 2024, jonka jälkeen 
haettaisiin rakennuslupa tuulivoimaloille. Vesilain 
mukaista lupaa haetaan tuulivoimalan perustusten ja 
merikaapeleiden rakentamiseen sekä sedimentin ruop-
paukseen ja säilytykseen jättöön vesialueilla. Kaava-
prosessin ohessa tehdään myös hankealueen laajoja tu-
ulimittauksia ja selvitetään vaihtoehdot sähkönsiirron 
toteuttamiseen hankealueen ulkopuolella. 

Kaavoitus aloitetaan
Kaavoitusta varten tehdään kaavoitusso-

pimus Korsnäsin kunnan ja Metsähallituk-
sen välille. Metsähallitus vastaa kaavoitu-
skustannuksista. Korsnäsin kunta hyväksyy 
Metsähallituksen käyttämän konsultin, joka valitaan 
myöhemmässä vaiheessa. Korsnäsin kunta johtaa 
merituulivoimapuiston kaavoitusta. Kaava tehdään 
oikeusvaikutuksiltaan osayleiskaavana ja pohjana 
suoralle rakennusluvan myöntämiselle tuulivoimal-
oille Maanrakennuslain §§ 44  ja 77a mukaisesti. 
Kunnanhallitus päätti 23.11.2020 aloittaa  Korsnäsin 
ulkopuoliseen mereen sijoittuvan tuulivoimapuiston 
kaavoituksen Metsähallituksen hakemuksen mukai-
sesti.

Merelle sijoittuvan  
tuulivoimapuiston suunnittelu

Merelle sijoittuvan tuulivoimapuiston alue.

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset
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Vaasan sairaanhoitopiirin uusi perussopimus, 
jonka kaikki jäsenkunnat hyväksyivät, astuu voi-
maan 1.1.2021. Uusi perussopimus mahdollistaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirron Po-
hjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. 

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän omistaja-
kunnista kaikki muut paitsi Korsnäs päättivät siirtää 
koko sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointialueel-
le 1.1.2022 lähtien. Korsnäs päätti siirtää perustervey-
denhuoltonsa, koska siinä Maalahden kunta on pe-
rusterveydenhuollon isäntäkunta. Sosiaalihuolto jää 
toistaiseksi Korsnäsin osalta kunnan omiin nimiin. 
K5-kuntayhtymän työvaliokunta aloit-
ti 28.9.2020 keskustelun Rannikko-Po-
hjanmaan kuntayhtymän purkamisesta.  
Voimassa olevan kuntayhtymän pe-
russopimuksen mukaan kuntayhty-
män purkamisesta päättää jäsenkuntien 
valtuustot. Jäsenkuntien valtuustot päättävät purka-
miseen liittyvästä yksityiskohtaisesta sopimuksesta.  
Jos kuntayhtymä puretaan, hoitaa kuntayhty-
män hallitus selvitystilan, mikäli jäsenkun-
nat eivät sovi jostain muusta järjestelystä.   
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita selvitysti-
lan kustannuksiin, velkojen maksuun tai mui-
den velvollisuuksien täyttämiseen, jaetaan 

jäsenkuntien kesken suhteessa heidän perus-
pääomaosuuksiinsa. Jos kustannusten ja vel-
kojen maksuun sekä muiden velvoitteiden 
täyttämiseen vaadittava summa on varoja suurempi, jä-
senkunnat maksavat erotuksen osuuksiensa suhteessa. 
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät selvitystilan. 
Lopputilinpäätös ja vastuuvapaus käsittellään jäsen-
kuntien valtuustoissa.

Valtuusto päätti purkamisesta
Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän kun-

tayhtymähallitus käsitteli asian 14.10.2020 ja 
kehottaa jäsenkuntia tekemään muodolliset 
päätökset koskien kuntayhtymän purkamisesta. 
Korsnäsin valtuusto päätti 7.12.2020:

• purkaa Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja pe-
rusterveydenhuollon kuntayhtymä

• sanoa irti vuodelta 2009 olevan sosiaali- ja 
perusterveydenhuoltopalvelun  tilaaja-toteut-
tajasopimuksen, joka on Korsnäsin kunnan ja 
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja peruster-
veydenhuollon kuntayhtymän välinen

• sanoa irti vuodelta 2012 olevan sopimuksen 
liikkeen luovutuksesta maaseutuhallinnon 
tehtävien järjestelyä varten

Rannikko-Pohjanmaan  
kuntayhtymän (K5) purkaminen

Valtuuston kokouksessa 28.9.2020 jätti Mirza 
Hodzic sekä kahdeksan muuta valtuuston jäsen-
tä aloitteen  Korsnäsin Areenan laajentamisesta 
sorakentällä.

Tekninen lautakunta on selvittänyt asian ja toteaa 
seuraavaa:

Aiemmin on selvitetty mahdollisuut-
ta tehdä tekoruohokenttä  Korsnäs fotbolls-
förening rf:n omistamalle maalle (2220 m2) 
Perustan pitäisi olla vähintään 85 cm, joka muo-
dostuu kantavasta kerroksesta ja tasoittavasta ker-
roksesta. Salaojitus pitää suunnitella kentän ympäril-
le ja suoraan kentän yli, jotta saataisiin riittävä 
salaojitus. Paikoitukseen käytettävän sorakentän 

perusta pitää tehdä samalla tavalla kuin tekoruo-

hokenttä. Perustan kustannus laaditussa kustannus-
laskelmassa oli noin 95.000 euroa (alv 0 %).

On myös mahdollista rakentaa sorakenttä kunnan 
maalle, itään päin jalkapalloseuran maasta. Alue on 
pienempi kuin jalkapalloseuran maa-alue ja ei anna 
mahdollisuutta kentän käyttämiseen  paikoitukseen, 
koska käynti sinne on huonompi. Sitä vastoin kir-
konkylän koulun paikoitustilaa voidaan tarvittaessa 
käyttää. Siellä on 33 parkkipaikkaa.

Valtuusto tutustui 7.12.2020 teknisen lautakunnan 
tekemään selvitykseen ja totesi,että kunnalla ei tässä 
vaiheessa ole taloudellisia resursseja sorakentan ra-
kentamiseen Korsnäsin Areenalle. Aloite katsotaan 
tällä vastauksella vastatuksi.

Aloite Korsnäsin Areenan  
laajentamisesta sorakentällä
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Liikkuva puhdistuslaitos UF 1080 on vuokralla 
ja on toimittanut vettä Korsnäsin kunnan vesipal-
velulaitoksen kuluttajille aina keväästä 2020 läh-
tien.

Vesinäytteitä on otettu jatkuvasti (1 kerta/viik-
ko) niiden analyysien lisäksi, jotka sisältyvät vesi-
palvelulaitoksen tarkastusohjelmaan.  Tekemällä 
jatkuvasti vesianalyyseja on voitu seurata pohjave-
den muutoksia ja tarvittaessa on  voitu tehdä vesi-
laitoksen säätöjä. Lisäksi seurannalla on saatu hyvä 
kuva siitä, miten hyvin veden puhdistus toimii. 
Puhdistuslaitos koeajettiin tarkasti ennen veden 
lähettämistä kuluttajille.  Raudan erottelu näyt-
ti toimivan alusta lähtien jopa yli odotusten, mutta 
mangaanin erottaminen ylitettiin, mikä korjattiin 
lähettämällä vesi puhdistuksen jälkeen hiekkasuo-
dattimien läpi, ja suositukset on sen jälkeen täytetty.

Käytön perusteella voidaan todeta, että UF 1080:n 
ja hiekkasuodattimien yhdistelmä toimii erittäin 
hyvin. Erottelu oli 29.7.2020 seuraava:

Turbiditeetti 99 %
Codmn  44 %
Rauta  99 %
Mangaani  93 %
Alumiini  73 %
Nikkeli   5,8 %
Hiekkasuodattimien peruutushuuhtelu on tarvetta 

tehdä 2-3 viikon välein, mikä aiemmin tehtiin joka to-
inen päivä. Tämän vuoksi vettä säästyy.  Lisäksi  hiek-
kasuodattimien toiminta on parempi, kun hiekkasuo-
dattimia ei peruutushuuhdella jatkuvasti, mikä antaa 

hiekkasuodattimien läpi varmemman puhdistuksen.  
Puhdistuslaitos UF 1080 on helppohoitoi-
nen, koska se on automatisoitu ja tarvitsee er-
ittäin vähän energiaa, vettä ja kemikaaleja. 
Korsnäsin kunnan vedenpuhdistuslaitos on lisäksi on-
nistunut ehkäisemään ennakolta viruksia, bakteereita 
ja loisia UF 1080:n membraanitekniikan ansiosta. Li-
säksi UV-lamppujen puhdistustarve on pienentynyt, 
koska ulosmenevän veden määrä on vähentynyt hyvin. 
Nykyisestä vedenpuhdistuslaitoksesta poistetti-
in käytöstä kaksi ilmakaappia sekä kaksi sekoitinta 
, mikä alentaa sähkönkulutusta. Vielä selvitetään 
voidaanko Mobackenin vedenpuhdistuslaitos sul-
kea (paitsi raakavesipumppu), mikä myös alen-
taisi käyttökustannuksia pitkällä tähtäimellä.  
UF 1080:n käyttökustannukset vuodel-
ta 2021 arvioidaan olevan noin 20.000 euroa.   
UF 1080:n investointikustannus on 219.000 euroa. 
Lisäksi pitäisi hankkia varavoimalaitteisto kemikaa-
livaraston kera, jotta  taataan sähkön saanti sähkö-
katkoksissa sekä varmempi kemikaalien käsittely.  
Tekninen lautakunta ehdotti, että UF 1080 hankitaan 
219.000 euron hinnalla. Hankkimalla liikkuva puh-
distuslaitos UF 1080 varmistetaan korkealaatuisen 
veden saanti Korsnäsin kunnan vesipalvelulaitoksen 
kuluttajille. Kunnanhallitus kannatti teknisen lauta-
kunnan ehdotusta. Kunnanvaltuusto päätti 7.12.2020 
hankkia liikkuvan puhdistuslaitoksen  UF 1080 ja 
päätti, että tarvittavat investointimäärärahat otetaan 
mukaan vuoden 2021 talousarvioon.

Liikkuvan puhdistamon osto

Sähköntoimittajan valinta
Tekninen lautakunta päätti antaa VENI Energia 

Oy:n tehtäväksi hankkia kunnan käyttöpaikoille 
sähköntoimittaja ajalle 1.1.2021 – 31.12.2024. 

Korsnäsin kunta lukitsee vuosien 2021-2024 sä-
hkön hinnan, VENI Energia Oy:n kautta,  Nasdaq 
OMX Oslo ASA:n sähköpörssin mukaisesti. Tekni-
nen lautakunta antaa teknisen päällikön tehtäväksi 
allekirjoittaa tarvittavat valtakirjat sekä pyytää valta-
kirjat kunnan asuntoyhtiöiltä.

Veni Energia Oy on laatinut marginaalihankin-
nan vuosille 2021-2023 kahdella optiovuodella. 
Tarjousten mukaan Vaasan sähkö on edullisin säh-
köntoimittaja. Uusi marginaalihinta vuosille 2021-
2023 on 3,23 €/MWh verrattuna meneillään olevan 
kauden 1.1.2017-31.12.2020 hintaan 3,50 €/MWh. 

Tekninen lautakunta valitsi 18.11.2020 Vaasan säh-
kön sähköntoimittajaksi ajalle 1.1.2021 – 31.12.2023 
optiovuosilla 2024 ja 2025.

Avustukset vuodelle 2021
Yhdistysten ja järjestöjen toimintatuki-

in tarkoitetut määrärahat on kunnan talous-
arviossa merkittyinä eri kustannuspaikoille. 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 7.12.2020 seuraavan toi-
minta-avustusten jaon vuodelle 2021:
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.  5300 euro 
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H  3000 euro
Korsnäs Företagare r.f.  1500 euro
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  1500 euro
Österbottens Fiskarförbund r.f.  1500 euro
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f.  150 euro
Svenska Finlands Folkting  210 euro
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Stipendien jako
Kunnanhallitus käsitteli syksyn stipendiha-

kemukset 2.11.2020 kokouksessaan.

Silverbergin stipendirahasto
Kaikkiaan 44 hakijaa jätti stipendihakemuk-

sen syyslukukaudelta 2020. Yksi hakemus 
tuli liian myöhään ja yhdestä puuttui vero-
tustodistus. Nämä hakemukset hylättiin.  
Kunnanhallitus myönsi 42 vaatimukset täyttävälle 
opiskelijalle 350 euron stipendin/opiskelija syysluku-
kaudelle 2020. Seuraavat opiskelijat saivat stipendin: 
Elias Bäckman, Rickard Bäckman, Chit Cidiaaye, 
Sara Eklund, Rikard Fors, Linnéa Granholm, Kim 
Haga, Hugo Helenelund, Emma Häggdahl, Richard 
Häggdahl, Simon Häggdahl, Emily Häggdahl-Lund, 
Sara Hägglund, Alexandra Kronstrand, Jesper Lind-
holm, Jolly Lågas, Samuel Matkoski, Karolina Mat-
tans, Janice Mattlar, Josefine Mattlar, Oo Meh, The 
Meh, Anna Nguyen, Jakob Nilsson, Anders Nord-
myr, Alexander Norrdahl, Nicoline Nystrand, Tani 
Oasis, Phyophyo Oasis, Emelie Reinilä, Elin Rosen-
dahl, Simon Sandholm, Johanna Sohlström, Tilde 
Stenbäck, Elvira Söderlund, Christoffer Törnroos, 
Andréa Westerdahl, Lucas Westerholm, Linda West-
man, Amanda Åkersten, Johan Östman ja Lovisa 
Östman. 

Korsnäsin kunnan stipendirahasto
Korsnäsin valtuusto perusti vuon-

na 2001 Korsnäsin kunnan stipendirahas-
ton. Vain yksi hakemusvaatimukset täytt-
ävä opiskelija anoi stipendirahaston stipendiä. 
Kunnanhallitus myönsi 105 euron stipendin Zacha-
rias Häggdahl-Lundille syyslukukaudelle 2020.

Moikipään koulun  
suunnittelutoimikunta

Vuoden investointitalousarviossa on 30.000 eu-
ron määräraha Moikipään koulun tilojen suun-
nitteluun. Suunnittelun käynnistämiseksi on tarve 
asettaa suunnittelutoimikunta , joka muodostuu 
luottamushenkilöistä sekä käyttäjien ja asiantun-

tijoiden edustajista rakennusalalta. 
Kunnanhallitus asetti 23.11.2020 suun-

nittelutoimikunnan, jossa on seuraavat jäsenet: 
Johan Holm-Rosbäck (tekninen lautakunta), 
Jan-Henrik Häggdahl (Moikipään koulun rehtori) 
René Mickelsson (Moikipään koulun kokki), Ag-
neta Martin (sivistysjohtaja), Ulf Granås (tekninen 
päällikkö), Susanna Råholm (kiinteistörakennus-
mestari) ja Camilla Ribacka (kunnanhallituksen 
edustaja).

Poikkeuslupa
Kim Sebbas on anonut poikkeuslupaa tar-

koituksenaan rakentaa omakotitalo osal-
le kiinteistöä Minkebo 10:103, Moikipään 
kylään, vahvistetulle rantayleiskaavalle. 
Poikkeuslupaa haetaan kiinteistölle rakennetta-
valle asunnolle. 

Alue on osa rantayleiskaavaa ja kaavassa alueelle 
on merkintä RA (loma-asutuksen alue) ja M (maa- ja 
metsätalousalue). Etäisyys yleiseltä tieltä rakennus-
paikalle on noin 260 metriä. Rakennukset liitetään 
Moikipään veden vesijohtoverkostoon ja jätevesi 
johdetaan hyväksyttyyn järjestelmään. Naapureita 
on kuultu ja heillä ei ole hakemuksesta mitään huo-
mauttamista. 

Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, 
että poikkeus voidaan myöntää MRL:n 171 §:n ja 172 
§:n mukaisesti seuraavin perusteluin:

Lautakunta totesi, että rakennuspaikka täyttää vaa-
timukset vapaa-ajan asunnon/-tontin muuttamisesta 
kiinteään asumiseen, kunnanhallituksen vuodelta 
2002 olevan päätöksen mukaisesti.

Omakotitalo liitetään Moikipään veden vesijohto-
verkkoon ja jätevesi johdetaan hyväksyttyyn järjes-
telmään.

Sijoittamalla rakennus M-alueelle, RA:n ulkopu-
olelle,  aluetta ei ole tarvetta täyttää yhtä suuressa 
määrin. 

Siirtämällä rakennukset M-alueelle asunto ei ole 
niin lähellä rantaa. 

Asunnolle ja talousrakennukselle on haettava ra-
kennuslupa. Päätöksen voimassaoloaika on 2 vuotta, 
jona aikana rakennuslupa on haettava valvontalauta-
kunnalta. Päätös annetaan tiedoksi ELY-keskukselle.

Kunnanhallitus hyväksyi 23.11.2020 poikkeuslu-
van teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
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Lastenhoitajan sijainen Harr-
strömin päiväkotiin

Harrströmin päiväkodin varhaiskasvatuksen las-
tenhoitaja, Inga-Lisa Moliis,  on anonut vapaata työ-
stään opintojen johdosta ajalle 1.1.-31.8.2021.

Moliis aloitti syksyllä 2020 vanhustenhuol-
lon opinnot ja varhaiskasvatuksen ohjaa-
ja myönsi opintovapaan ajalle 1.7.-31.12.2020. 
Sivistyslautakunta hyväksyi 17.11.2020 Inga-Lisa 
Moliisin työvapaa-anomuksen opintojen johdosta 
ajalle 1.1.-31.8.2021.

Marie Westergård on hoitanut sijaisuutta 
18.9.2019 lähtien. Koska Westergård on koulutet-
tu ja kokenut lastenhoitaja, niin olisi toivottavaa, 
että hän voi jatkaa sijaisuutta ajalla 1.1.-31.8.2021. 
Sivistyslautakunta palkkasi 17.11.2020 lastenhoita-
ja Marie Westergårdin sijaiseksi Inga-Lisa Moliisille 
myönnetyn työvapaan ajaksi.

Sosiaalityöntekijän  
palkkaaminen

Sosiaalityöntekijän 100 % toimi on ollut julistettuna 
avoimeksi. Toimeen tuli kaksi hakemusta. Perustur-
valautakunta palkkasi 2.12.2020 Lena-Maria Tuuren 
kokoaikaiseksi sosiaalityöntekijäksi 1.1.2021 alkaen 
ja toistaiseksi. Kuuden kuukauden koaikaa sovelle-
taan.

Kahden lähihoitajan  
palkkaaminen

Kaksi lähihoitajan tointa, 78,43 % kokoaikatyö-
stä, on ollut avoimeksi julistettuna. Toimiin tuli 10 
hakemusta.

Perusturvalautakunta palkkasi 2.12.202Rebecka 
Westerdahlin yhteen lähihoitajan toimeen, 78,43 
% kokoaikatyöstä,   4.1.2021 lähtien ja toistaiseksi. 
Perusturvalautakunta palkkasi 2.12.2020 Jenny 
Norrgårdin toiseen lähihoitajan toimeen, 78,43 % 
kokoaikatyöstä,   4.1.2021 lähtien ja toistaiseksi.

Lärknäsin-kotipalvelun 
lisäpalkkaukset

Perusturvalautakunta päätti 6.10.2020 kokouk-
sessaan tarjota Lärknäsin lähihoitajille ja saira-
anhoitajille työsuhteen lisää 78,43 %:iin saakka. 
Myös yhdelle kotipalvelun lähihoitajalle voitiin 
tarjota 78,43 %. 

Perusturvalautakunta palkkasi 2.12.2020 Korsnä-
sin vanhustenhuoltoon, 4.1.2021 lähtien, seuraavat 
niistä henkilöistä, jotka olivat ilmoittaneet ottavan-
sa vastaan toimen, joka on 78,43 % kokoaikatyöstä. 
Toimiin otetut ovat lähihoitaja Linda Aspö-Mat-
tans, lähihoitaja Anna-Lena Ingves, lähihoitaja Kalu 
Aye Naw, lähihoitaja Marina Nygran, lähihoitaja 
Ann-Christin Nystrand, lähihoitaja Chatarina Nyst-
rand, lähihoitaja Mia Ohls-Myllyluoma, sairaanhoi-
taja Meh Ree, lähihoitaja Julia Sohlström, lähihoitaja 
Susanne Westerholm, lähihoitaja Annica Åstrand, 
lähihoitaja Gun-Mari Österberg ja lähihoitaja Ama-
lia Kulp.

Sairaanhoitajan osa-aikatyö
Cecilia Bondfolk palkattiin kokoaikaiseen saira-

anhoitajan toimeen 7.9.2016. Nyt Bondfolk haluaa 
sanoutua irti toimestaan 21,57 %:sti ja pitää 78,43 
% kokoaikatyöstä.

Perusturvalautakunta myönsi 2.12.2020 Cecilia 
Bondfolkille vapautuksen 21,57 % kokoaikatyöstään, 
mikä tarkoittaa, että hänellä on 1.1.2021 lähtien van-
hustenhuollossa sairaanhoitajan toimi, joka on 78,43 
% kokoaikatyöstä.
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Turvapuhelimet
Turvapuhelinten organisointi on ajankohtainen. 

Tällä hetkellä palvelut ostetaan Verifiltä  koskien 
sekä hälytysten vastaanottoa että puhelinten vuo-
kraa. Analogisten hälytyspuhelinten vastaanoton 
kehittelyä ja tukea ei enää tehdä.

TeeSe Botnia Oy teki turvapuhelinpalvelujen han-
kinnan, johon sisältyy:

• 24 h hälytysten vastaanotto
• Turvapuhelinten ja hälytyspainikkeiden vuo-

kraus
• Turvapuhelinten asennus, ohjelmointi ja 

ohjeistus.
Vuokra-aika on vähintään 12 kuukau-

tta ja irtisanomisaika on 3 kuukautta. 
Uusissa turvapuhelimissa on ert roaming sim-kort-
ti. Tämä tarkoittaa, että käyttövarmuus kasvaa, ko-
ska sim-kortti etsii toimivan puhelinoperaattorin. 
Verifi ilmoitti, että kunta voi sanoa irti nykyi-
sen sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, koska 
he hoitavat  edelleen hälytysten vastaanotot Te-
eSe Botnia Oy:n nykyisen hankinnan mukaisesti.  
Uusi järjestelmä suunnitellaan otettavak-
si käyttöön  tammi-helmikuun vaihteessa. 
Perusturvalautakunta päätti 2.12.2020 käyttää TeeSe 
Botnia Oy:n tekemää hankintaa koskien varmuus-
palveluja ja turvapuhelimia. 
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