
Karvian kunnassa on 
käynnissä ”Vieraasta 
Voimavaraksi” –hanke, 
jonka tarkoituksena on 
saada vierastyövoima 
viihtymään ja asumaan 
pysyvästi Karviaan. 
Haluamme tiedottaa 
vierastyövoimalle kun-
nassa olevista palveluista 
ja harrastusmahdolli-
suuksista sekä ottaa 
huomioon samalla myös 
heidän erityisosaamisen-
sa ja kielitaitonsa. Jotta 
pystymme tiedottamaan, 
meillä tulisi olla käytössä 
yhteystieto, jota kautta 
voisimme jakaa tietoa 
laajasti. Parhain yhteys-
tieto on sähköpostiosoi-
te, mutta postiosoitekin 
sopii. Lähetä yhteystieto-
si: nimi ja kansalaisuus, 
hanketyöntekijän sähkö-
postiosoitteeseen: 

 
Tulet saamaan meiltä 
mielenkiintoista postia.

Karvia vallas toimib 
projekt "Välismaine 
ressurss", mille eesmärk 
on soodustada välistöö-
jõu kohanemist Karvias 
ja jäämist siia püsivalt 
elama. Soovime teavita-
da võõrtöötajaid vallas 
pakutavatest teenustest 
ja tegevustest, võttes ar-
vesse samal ajal ka nen-
de eriala ja keeleoskust. 
Et saaksime seda teha, 
peaks meie käsutuses 
olema kontaktaadress, 
kuhu saaksime jagada 
ulatuslikku teavet. Parim 
kontaktaadress on e-pos-
ti aadress, aga sobib 
samuti ka postiaadress.  
Saatke oma kontakt-
andmed: nimi ja koda-
kondsus projekti töötaja 
e-posti aadressile:  

 
Saate meilt huvitavat 
teavet. 

The municipality of Kar-
via is running a "Foreign 
To Resource" project, 
which aims to make the 
foreign workforce feel 
good and live permanent-
ly in Karvia. We want to 
inform the guest worker 
about the services and 
activities in the munici-
pality, while also taking 

skills and language skills. 
In order to be able to 
inform, we should have a 
contact address through 
which we can share 
information extensively. 
The best contact address 
is the e-mail address, 
but the postal address 
is also convenient. Send 
your contact information: 
name and nationality, 
to the project worker's 
e-mail address: 

 
You will receive interes-
ting mail from us. 
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kaikkiin talouksiin Karviassa

 Kunnantalo kiinni 29.6.-26.7.2020 
Vuosilomien pitämisen vuoksi kunnantalo pidetään 
suljettuna 29.6.-26.7. Tarkemmat tiedot palvelujen saa-
tavuudesta sulkuaikana ilmoitetaan kunnan kotisivuilla 
kesäkuun aikana.

 Toimistopäivä tiistaisin 
Kunnanhallitus päätti (KH2019 § 191), että toimistopäi-
väkäytäntöä jatketaan toistaiseksi. 

.

 Kesä 2020  

Kunnan palveluissa ja muissa toiminnoissa nou-
datetaan valtioneuvoston asettamia rajoituksia 
ja suosituksia poikkeavassa tilanteessa. Tilan-
ne voi muuttua nopeasti, ja tuoreimmat tiedot 
saatavilla olevista palveluista, rajoituksista ym. 
löydät kunnan verkkosivuilta ja Facebookista.

 Leikkikenttätoimintaa ei järjestetä 

 kesällä 2020 
Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kaikille avointa 
leikkikenttätoimintaa ei turvallisuussyistä järjestetä 
tulevana kesänä. Päiväkoti on avoinna varhaiskasva-
tukseen osallistuville.


