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Uusien palvelujen kehittäminen ja toimintakeskus Karviaan –hanke
Hankkeen yhtenä ajatuksena on saada synnytettyä kuntaan palveluita, joita
täältä puuttuu. Esim. tietopankki josta löytyy kunnan harrastusmahdollisuudet joita eri
yhdistykset ja yrittäjät tarjoavat.
Kierrätyskeskus ja työpajat ovat toimineet pian kaksi vuotta, näiden toiminnan esille
tuominen sekä selvittää onko yrityksillä mahdollisuutta teettää esim. alihankintatöitä tai
mitä muuta yhteistyötä yritykset voivat tehdä kierrätyskeskuksen ja työpajan kanssa.
Työpaja tekee erilaisia puutöitä sekä ompelutöitä myös yksityisille asiakkaille pääosin
tilauksesta mutta myös pienimuotoista omaa tuotantoa.
Karviaan organisoidaan toimintakeskus jossa on 5 tietokonetta käytössä.
Tästä tulee uusi oppimis- ja tietopalveluympäristö joka sijaitsee kunnantalolla.
Toimintakeskusta voivat hyödyntää esim. työttömät, ikäihmiset, maahanmuuttajat,
yrittäjät jne. Toimintakeskukseen saa tulla opettelemaan tietotekniikan käyttöä, käyttää
tietoverkkoa opiskeluun (esim. englantia, suomea), työn hakuun jne. Toimintakeskuksessa
autetaan alkuun tietojen hankkimisessa Internetistä, ja miten tietotekniikkaa voi
hyödyntää muutenkin asioiden hoidossa. Hankkeen alussa tässä oppisopissa ovat
auttamassa hankevetäjä Anne Aho sekä työharjoitteluaan suorittava datanomi opiskelija
Pasi Matalamäki. Tämä oppisoppi saadaan toimintaan helmikuun puolessa välissä.
Oppisoppi on avoinna päivällä ja sopimuksesta myös illalla.
Karvialaisten yritysten tiedot päivitetään ajan tasalle, samalla kartoittaen mitä
palveluja heillä on tarjota (eli mitä he tekevät). Yhdistykset kartoitetaan sekä mitä
palveluja ja harrastusmahdollisuuksia heillä on. Näistä tiedoista kootaan Karvia palvelee –
paketti/lehti sekä tehdään mahdollisesti nettisivut. Yrityksiin on jo lähtenyt kirje mutta jos
yrittäjä ei ole kirjettä saanut niin toivon että yrityksestä otettaisiin yhteyttä hankevetäjään,
niin lisätään tiedot Karvian kunnan yritysluetteloon. Yhdistyksiin on lähdössä
samantapainen kirje niiden tietojen mukaan jotka kunnan yhdistysluettelosta löytyvät.
Kuntaan ei tule virallista tietoa uusista yrityksistä eikä yhdistyksistä vaan tiedot pitää itse
ilmoittaa kuntaa, jotta ne tiedetään lisätä esim. nettisivuille, samaten jos toiminta loppuu,
siitäkin olisi hyvä tehdä ilmoitus kuntaan muiden virallisten tahojen lisäksi.
Hanke on rahoitettu leader rahoituksena Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n ja
TE-keskuksen Manner-Suomen maaseudun yleishyödyllisenä kehittämishankkeena.
Hankkeen budjetti on 28 000 € josta kunnan osuus on 20% (5600,-), yksityisrahoitus 10%
(2800.-) ja loput 70% (19 600,-) tulee hankerahoituksena. Hanke kestää marraskuun
loppuun ja hankevetäjä palkattu hankkeeseen kuudeksi kuukaudeksi.
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