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PROJEKT  -  VÄLISMAINE RESSURSS  

Projekt VÄLISMAINE RESSURSS on loodud Karvias töötava välistööjõu 
toetamiseks. 
Projekti eesmärk on:  

• tutvustada omavalitsust, selle teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi 
• pakkuda linke ja kontakte erinevate teenustega 
• luua võimalused valla ja selle elanike tutvumiseks 
• anda teavet keeleõppe võimaluste kohta 
• arvestada välistööjõu isiklike teadmiste ja oskustega 

 

EESMÄRGID 

Projekti eesmärk on: 

• pakkuda ettevõtetele potentsiaalselt pikemaajalist tööjõudu 
• saada valla juurde uusi elanikke ja maksumaksjaid 
• rääkida valla teenustest ja vaba aja veetmise võimalustest 
• kasutada välistööjõu potentsiaalseid eriteadmisi ja -oskusi 
• koondada valla veebisaidil e-õppe võimaluste ja lähiümbruse keeleõppe 

andmebaas võõrtööjõu jaoks. 
• luua võimalused elanike ja teiste kultuuride inimestega kohtumiseks ja 

tutvumiseks 
 

TEGEVUS 

Tegevus hõlmab kogu Karvia piirkonda, kuid õnnestumise korral saab seda 
heade tulemuste korral kõikjal korrata. 
Sihtrühm on Karvias elav välistööjõud, kes on ka projekti kasusaaja. 
Projekt on kasulik ka ettevõtetele, kus need inimesed töötavad. 
Kui töötajad tunnevad end mugavalt ja jäävad siia elama, Kui töötajad 
tunnevad end mugavalt ja jäävad siia elama, väldivad ettevõtted pidevat 
tööjõu vahetust. 
Ettevõtjatel pole ökonoomne õpetada asju pidevalt muutuvatele töötajatele. 
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TERETULEMAST KARVIASSE! 

 

• Karvia vald asub Satakunta maakonna põhjapoolsemas osas, Lääne-
Soomes  

• Karvia valla pindaala on 502 km² ja selle kõrgem koht asub 
Kantti külas Kauraharjus, mis on 186 meetrit mere pinna 
ülapoolel.  

• Maastik koosneb metsadest ja rabadest. 
• Järvede lained ja jõgede vool on ka näha maastikul. 
• Karvia algse elatusvahendi säilimine kajastub viljakates 

põldudes ja karjamaadel. 
• Karvia valla keskus asub Kirkkojärve äärel.  
• Asustus jaguneb valla keskuse asulaks ja küladeks, mis 

on  
Alkkia, Kantti, Karviankylä, Sara, Sarvela, Suomijärvi ja Ämmälä. 

• Karvia töötab peamiselt põllumajanduse, teenuste ja väiketööstuse 
valdkonnas. 

• Karvia vallas oluliseks peetakse ka meie piirkonna turismi arengut. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SINU KODUVALLAKS 

ELULINE JA KODUNE 

KARVIA  
       *  OMAL MOEL JALUTAJA  * 
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KARVIAN KUNTA  

KARVIA VALLAVALITSUS 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

Telefon: +358 2 572 790 

E-posti: karvia@karvia.fi 
eesnimi.perekonnanimi@karvia.fi 

Vallamaja on lahti esmaspäeviti ja kolmapäevast reedeni kella 8.00 – 15.45, 
teisipäeviti on suletud. 

 

VIERAASTA VOIMAVARAKSI –HANKE 

Hanketöötegija 

Karvian kunta 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

+358 (0) 40 610 9619    

arja.honkanen@karvia.fi 

 

Välistöötajate bülletäänid hoitakse Karvia valla veebisaidil www.karvia.fi  Sealt 
on leida teavet asjadest: riiki sisenemine, elamisluba, elamine, valla elanikuks 
saamine, töö tegemine ning õigused ja kohustused valla elanikuna. 

Tutvu võõrtööjõu bülletäänidega Karvia valla kodulehel: 
www.karvia.fi/foreignworkers 

 

Tutvu ka WILLI KARVIA  tegevustele ja üritustele aadressil:    

https://willikarvia.fi/ 


