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KUNTAVAALIT 2021
Ehdokashakemusten jättäminen ja valittavien valtuutettujen määrä Karviassa
Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemuksia ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoituksia
vaaliliitoista ja yhteislistoista otetaan vastaan Karvian kunnantalolla. Aikaisemmin jätetyt
ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset ovat voimassa. Ehdokasasettajien on mahdollista
täydentää hakemuksiaan. Ehdokashakemukset ja täydennykset otetaan vastaan:
• maanantaina 3.5.2021 klo 8.00-16.00 sekä
• tiistaina 4.5.2021 klo 8.00-16.00.
Keskusvaalilautakunnan päätöksellä edellä mainitut ilmoitukset ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan
sihteeri Miia Salonen ja varasihteeri Kaisamaija Ronkainen.
Karvian kunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua.
Karviassa 22.4.2021
Karvian kunnan keskusvaalilautakunta
---------------------------------------------------------Ennakkoäänestys, koti- ja laitosäänestys sekä vaalipäivän äänestys
Digi- ja väestövirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää
kortit viimeistään 20.5.2021 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänestystilanteessa
noudatetaan valtakunnallisia koronaohjeita. Äänestyksessä koronan vuoksi vaadittavista erityistoimista
Karviassa saa lisätietoa soittamalla p. 040 620 1934.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään 26.5.-8.6.2021. Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka:
Karvian kunnantalo, valtuustosali, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
• keskiviikko – perjantai 26.-28.5. klo 12.00-18.00
• lauantai – sunnuntai 29.-30.5. klo 11.00-15.00
• maanantai – perjantai 31.5.-4.6. klo 12.00-18.00
• lauantai – sunnuntai 5.-6.6 klo 11.00-15.00
• maanantai - tiistai 7.-8.6. klo 12.00-20.00.
Ennakkoäänestys on mahdollinen yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa koko maassa kotikunnasta
riippumatta. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.
Kotiäänestys
Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa taloudessa asuva
omaishoitaja voi tietyin edellytyksin halutessaan äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan on
tehtävä äänestyspyyntö kotiäänestystä pyytäneen kanssa samanaikaisesti.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu Karvian keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai
puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Osoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia,
puh. (02) 572 790. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta.
Laitosäänestys
Iltaruskon palvelukeskuksessa, Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia. Äänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan
erikseen.
Vaalitoimitus
Vaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.
• äänestyspaikkana toimii Karvian kunnantalo, valtuustosali, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.
• avoinna klo 9.00-20.00

Vaalien ulkomainonta
Kunnan keskustassa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa oleville alueilla vaalimainokset saadaan
asettaa entisen kirkonkylän koulun pallokentän pohjoispäähän kunnan pystyttämiin tauluihin.
Ulkomainonnan saa aloittaa 19.5.2021. Aloitusajankohtaa suositellaan noudettavaksi myös hajaasutusalueella.
Henkilöllisyyden todentaminen
Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivien äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen
henkilöllisyydestään. Äänestäjällä on hyvä olla mukanaan asiakirja tai kortti, josta selviää äänestäjän
henkilötunnus. Vaaleista tarkemmin www.vaalit.fi ja Karvian kunnan ilmoitustaululla sekä kotisivuilla
www.karvia.fi.
Karviassa 22.4.2021
Karvian kunnan keskusvaalilautakunta
VARHAISKASVATUS
VARHAISKASVATUKSEEN HAKU 1.8.2021 ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE
Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuspaikkaa
on haettava viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.
Varhaiskasvatuspaikkaa hakevat uudet, 1.8.2021 alkaen kunnallista hoitopaikkaa tarvitsevat sekä
esikoulun aloittavat lapset, jotka tarvitsevat esikouluajan ulkopuolella varhaiskasvatusta. Hakemuksia
saa kunnantalolta sekä kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.karvia.fi
Hakemus toimitetaan liitteineen kunnantalon neuvontaan tai varhaiskasvatuksen toimistoon viimeistään
4 kuukautta ennen hoidon aloittamista.
Lisätietoja puh. 040 1824170, päivähoidon ohjaaja
LIIKUNTAPALVELUT
Karvian urheilutalon kuntosalia on mahdollisuus käyttää rajoituksin. Salilla saa asiakkaita samanaikaisesti
olla enintään 4. Olemme ottaneet käyttöön sähköisen paikkavarausjärjestelmän. Varauslinkki ja ohjeet
varauksen tekemiseen löytyvät kunnan verkkosivuilta www.karvia.fi. Tässä suora
linkki varauskalenteriin:.https://nettiaika.fi/KarvianLiikuntapalvelut Lisätiedot; liikuntaneuvoja Tiina
Koski, puh. 040-7035618.
Liikuntaneuvoja Tiina Koski paikalla ma-pe, puh. 040-7035618. Maksutonta liikuntaneuvontaa ja ohjausta
kuntosalilla – ota yhteyttä ja kysy rohkeasti!
Liikuntaneuvoja tekee myös inbody-kehonkoostumustestejä (15€), käden puristusvoimaa mittaavia
testejä sekä kuntotestejä - varaa aikasi jo tänään!
Liikuntaneuvojan hallinnoimasta terveyskioskista voit lainata ravinto- ja terveysliikunta-alan kirjallisuutta
sekä liikuntavälineitä kokeiltavaksi kotiin (lisätietoa kunnan verkkosivuilta).
Ryhmäliikuntatunnit ovat vielä ”korona-tauolla” toistaiseksi. Uusista kuvioista ja muutoksista ilmoitellaan
myös liikuntapalveluiden ja liikuntaneuvojan Facebook-sivuilla.

HAASTEPYÖRÄILYKESÄ
Haastepyöräily -kampanja starttaa vappuna 1.5.2021. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi
kirjauslaatikoita ja -vihkoja ei tänäkään vuonna tuoda tutuille kirjauspaikoille. Omia suorituksiaan voi
kirjata pyöräilypassiin, nettiin tai mobiilisovellutukseen. Peruskampanja-aika on 1.5.-27.6.2021.
Karviassa poljemme perinteisesti aina syyskuun loppuun, jonka jälkeen passi palautetaan
liikuntatoimistoon. Haastepyöräilytapahtumat pidetään livenä järjestäjien antaman aikataulun mukaan,
mutta muistetaan pitää turvavälit ja noudatetaan annettuja ohjeita.
Jatkamme kuntalaisten pyynnöstä käytäntöä, että passiin tuleva kirjan on kohteessa useamman päivän.
Näin työvuorot tai yhteensattumat eivät estä kampanjaan osallistumista ja kirjainten keruuta. Mene
kohteeseen ja ota kuva kirjaimesta sekä välitä käyntisi liikuntasihteerille 044 772 7402. Lisätietoja
haastepyöräilykesästä löydät kunnan kotisivuilta tai hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden some-sivuilta.
Pyöräilypassit tulevat jakoon kauppoihin huhtikuun lopussa.

Haastepyöräily alkaa - Uudistettu mobiilisovellus käytössä jo nyt
Perinteinen Haastepyöräily -kampanja vapusta juhannukseen pyöräillään tulevana kesänä 33 kunnan
alueella. Kampanjaan osallistuvien kuntien asukkaille LiikU tarjoaa mobiilisovellutuksen käyttöön jo
huhtikuun ajaksi.
Koska kevät on jo pitkällä, kannustaa järjestäjä kaikkia valmistautumaan pyöräilykauteen lataamalla
uudistettu mobiilisovellus ajoissa kännykkään, toimii myös tabletissa. Ilmainen sovellutus on helppo ja
huoleton. Mobiilisovellus kerää ja tallentaa henkilön omat pyöräilyt, sekä lähettää ne suoraan
kampanjan pääsivujen kuntarankingiin, josta näkee reaaliaikaiset pyöräilymäärät kunnittain.
Mobiilin voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupasta.
KIRJASTO TIEDOTTAA
Kirjasto on avoinna normaalein aukioloajoin. Asiakasmäärää kirjastotiloissa rajataan tarvittaessa enintään
5 samanaikaiseen asiakkaaseen. Hoidathan asiasi ripeästi etkä tule oireisena kirjastoon. Kirjastossa on
voimassa maskisuositus. Pyydämme myös huomioimaan turvavälit ja muistamaan käsihygienian.
Kirjakassien ja varausten nouto ulko-ovelta tai tuulikaapista on edelleen mahdollista. Ryhmäkäynneistä
on sovittava etukäteen.

