Asumisen tietopankki

1

Valitse kodiksesi
viiden tähden Kalajoki
Muutto Kalajoelle on vähän niin kuin lähtisit
elämänmittaiselle viiden tähden lomalle.
Asut palvelujen lähellä luonnon rauhassa, meren äärellä. Käyt töissä ihan lähellä ja olet
päivän päätteeksi nopeasti kotona tai harrastamassa. Voit lähteä helposti rentoutumaan vaikka kylpylään tai konserttiin – tai kalastaa lohia Kalajoesta ihan kaupungin
keskustassa! Talven koittaessa voit käpertyä kotisohvalle, tai suunnata hiihtoladuille ja
jäälakeudelle ulkoilemaan.
Kodikkaalla Kalajoella viihtyvät niin vauvat, vaarit kuin kaikenikäiset siltä väliltä.
Pidämme kaikista hyvää huolta – sekin on viihtyisän pikkukaupungin etu.

Sisällys
3

Valitse kodiksesi viiden tähden Kalajoki

4

Mikä Kalajoella houkuttaa? Faktat ja parhaat palat

6

Haaveena merenranta-asuminen? Kalajoella se muuttuu todeksi!

8

Asuntojen ja kiinteistöjen välitystä

10

Työpaikkoja sekä hienoja yrittämisen mahdollisuuksia

12

Iloisia päiviä päivähoidossa ja eskarissa

14

Eväät elämään peruskoulusta ja lukiosta

16

Opiskelua ammattiin asti

18

Kylpylälomalle vaikka joka päivä?

20

Kalajoella on harrastuksia mistä valita!

22

Tekemistä ja näkemistä: poimintoja kaikenikäisille

24

Huolenpitoa terveydestä ja hyvinvoinnista

26

Poimi parasta paikallisilta yrityksiltä!
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Hyvät yhteydet koko Suomeen

Kalajoelta Helsingin
keskustaan neljässä ja
puolessa tunnissa!

Valloittava Kalajoki
Kalajoki

Mikä muu Kalajoella houkuttaa?

•

Kodikas pikkukaupunki Perämeren rannalla,
valtatie 8:n varrella

•

Väkiluku n. 12 500

•

Naapurikunnat Pyhäjoki, Alavieska, Kokkola,
Kannus, Merijärvi, Sievi ja Ylivieska

•

Matala veroprosentti 20 % – tuhansien eurojen
verohyöty vuodessa!

•

Asukkaita 30 eri maasta – monet perheet Unkarista,
Bulgariasta, Virosta, Ruotsista, Thaimaasta ja Venäjältä
ovat valinneet kodikseen Kalajoen.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Kalajoen Hiekkasärkät
Vesipuisto JukuPark
Kylpylä SaniFani
Seikkailupuisto Pakka
Kalajoki Golf

Upeat tontit ja asuminen meren lähellä
Monipuolinen asuntotarjonta
Luonto, meri, saaristo ja historia
Huikea tapahtumatarjonta
Laadukkaat koulut ja päiväkodit
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Monet ravintolat ja kahvilat
Lukuisat hyvinvointipalvelut

Uutta rakenteilla!
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Oulu
Raahe
Pyhäjoki
KALAJOKI
Kokkola
Ylivieska

Mikä Kalajoella houkuttaa? Faktat ja parhaat palat

Kalajoen TOP 5

Autolla

Uusia, kaavoitettuja tontteja ja asuntoja meren äärellä
Marina – vierasvenesatama ja hotellikylät palveluineen
Uusi kauppakeskus Merta Kalajoen keskustaan
toukokuussa 2018
•
Ostoskylä Raitti Hiekkasärkille kesällä 2018
•
Uudet kirjasto- ja kulttuuritilat syksyllä 2018
•
Uusi yhtenäiskoulu Merenojan alueelle
		

Pyhäjoki 30 km / 25 min
Ylivieska 40 km / 30 min
Kokkola 70 km / 50 min
Raahe 60 km / 45 min
Oulu 130 km / 1 h 30 min
Helsinki 550 km / 6 h 30 min

Bussilla
•
•
•
•

Kokkola 12 krt päivässä
Ylivieska 7-9 krt päivässä
Pyhäjoki 9 krt päivässä
Oulu 9 krt päivässä

matkahuolto.fi
onnibus.fi

Junalla
Helsinki

•
•

Kokkola-Helsinki 3 h 42 min, 10 krt päivässä
Ylivieska-Helsinki 4 h 28 min, 9 krt päivässä

vr.fi

Lentäen
•
•
•

Kokkola-Helsinki 1 h, 4 krt päivässä
Oulu-Helsinki 1h, 16 krt päivässä
Kokkolasta ja Oulusta lennetään myös suoria
lomalentoja Eurooppaan!

finnair.fi
norwegian.fi
nextjet.se/fi
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Tontit ja asunnot
Haaveena asuminen meren äärellä?
Kalajoella se muuttuu todeksi!
Kalajoella on hienoja tontteja niin maaseudun rauhassa,
keskustassa, Kalajoen vanhan kaupungin idyllissä kuin meren
läheisyydessä Hiekkasärkillä ja Himangalla.
Voit rakentaa kodin itse tai muuttaa valmiiseen kotiin rakennuttamalla talon valitsemallasi talotoimittajalla.
Jos arvostat paikallisuutta, Kalajoelta löytyy osaavia
rakentajia myös omasta takaa.

Helposti asumaan valmiiseen kotiin
Jos rakentaminen ei ole juttusi, Kalajoella on tarjolla myös
valmiita asuntoja. Vuokraa huoleton kerrostalo tai rivitalo, osta
uusi pientalo tai remontoi mieleisesi koti vaikka vanhasta puutalosta. Kalajoelta löytyy vastaus jokaiseen asumistoiveeseen!
Omistusasunnon voit myös jättää myöhemmin vaikkapa
vuokrattavaksi Kalajoen Hiekkasärkkien suositun matkailukeskuksen asiakkaiden käyttöön. Kasvavalla Kalajoella oma asunto
on sijoitus!
Lisätietoja muuttamisesta:
Anne Tullila
myynti- ja asiakkuusvastaava
044 469 1203

Lisätietoja tonteista:
Ari Matkaselkä
maanmittausteknikko
044 4691 219

kalajoki.fi
kodiksikalajoki.fi
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Tontit ja asunnot
Asuntojen ja kiinteistöjen välitystä
Kalajoen kaupunki
Anne Tullila
044 469 1203
anne.tullila@kalajoki.fi
kalajoki.fi
kodiksikalajoki.fi
Asunto Björndahl Oy
010 440 2600
asuntobjorndahl.fi
JOPTE-Kiinteistöt Oy
045 216 8288
jopte.fi
Kalajoki Keskusvaraamo
08 469 4449
kalajokikeskusvaraamo.fi
Kiinteistökeidas
Jarkko Saarnio
040 833 7962
kiinteistokeidas.fi
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Kiinteistömaailma
Anne Anttiroiko-Takala
044 300 8002
kiinteistomaailma.fi
Kalajoen Vuokra-asunnot
Anne Prittinen
044 469 1325
kvas.fi
Kotilinkki
Markku Jauhiainen
044 010 2880
kotilinkki.fi
Laaksojen OP-kiinteistökeskus Oy LKV
Eija Isopahkala
044 046 3300
op-koti.fi
Rannikon LKV Kiinteistövälitys Oy
Juhani Saari
050 310 4212
rannikonlkv.fi

Muita kanavia löytää asunto:
Facebook/Puskaradio Kalajoki
etuovi.com
oikotie.fi
tori.fi
vuokraovi.com
Rakennusliikkeitä ja rakennusinfoa:
•
Himangan Tupatimpurit
•
Jukka Isopahkala Oy
•
Kalajoen Rakennus Oy
•
Lakeuden Perustus Oy
•
Rakennushollari Oy
•
Rakennusliike Keskisipilät Oy
•
Rakennusliike Paavolat Ky
•
Rakennusliike Somero
•
Rakennustoimisto Kuusinen
•
Riveron Oy
•
Rose Rakennus Oy
•
Taipuset Oy
•
Timpuri S. Uunila
•
Wesain Oy

Lue uusi, upea
tonttiesitteemme!
iesite.fi/
kalajoenkaupunki_tontit
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Työpaikat ja yrittäminen
Työpaikkoja ja hienoja yrittämisen mahdollisuuksia
Muuttaessa merkityksellistä on tietenkin viihtyisä työpaikka.
Kalajoella ja sen välittömässä läheisyydessä on useita satoja
mielenkiintoisia työpaikkoja tarjolla. Mikä sen parempaa kuin
mielenkiintoinen työ ja Suomen kaunein asuinpaikka hyvine
harrastusmahdollisuuksineen.
Kalajoki tarjoaa työtä ja yrittäjyysmahdollisuuksia erityisesti
teollisuudessa sekä matkailu- ja asiakaspalvelualoilla. Kalajoella
on monipuolinen elinkeinorakenne ja vireää yritystoimintaa –
yrityksiä on yli 900!

Suurimmat työllistäjät Kalajoella
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Andament Group
Fortaco Oy
Oy Finn-Marin Ltd
HSK-Sähkö Oy
Junnikkala Oy
Kalajoen kaupunki
Oy Kati Ab
Kensapuu Oy
Rahjan Huolinta Oy
Solar Kaihdin Ky
Topi-Keittiöt Oy

Enemmän töitä kuin muualla Suomessa
Työttömyysprosentti Kalajoella on vain 8,0 % kun se on koko
maassa 10,5 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 11,8 % (2/2018). Useat
alat etsivät osaajia jatkuvasti!
Yrittäjyys Kalajoella on vahvaa – yrittäjien osuus työllisestä
työvoimasta on 20,9 %, kun muualla Suomessa osuus on
keskimäärin 10,5 %.
Kalajoen kaupungin palvelut yrittäjille ja työnhakijoille:
kalajoki.fi > Työ ja yrittäminen
TE-palvelut, valtakunnallinen työnhakukanava: te-palvelut.fi

Lisätietoja:
Miia Himanka
elinkeinojohtaja
044 469 1246
miia.himanka@kalajoki.fi
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Päivähoito, varhaiskasvatus ja esiopetus
Iloisia päiviä päivähoidossa ja eskarissa
Lapsille on Kalajoella tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta
sekä kunnallisessa että yksityisessä päivähoidossa. Päiväkodit
tarjoavat myös esiopetusta 6-vuotiaille. Päiväkotien lisäksi
esiopetusta järjestetään kouluissa.
Hae päivähoitopaikkaa Daisynetin kautta:
kalajoki.daisynet.fi/eDaisy

Kaupungin päiväkodit
•

Päiväkoti Mäntylä (Kalajoki)
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3-6 -vuotiaille.

•

Päiväkoti Puolukka (Kalajoki)
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3-6 -vuotiaille.
Mahdollisuus kielirikasteiseen englanninkielen opetukseen.

•
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Päiväkoti Satumajakka (Himanka)
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta 0-6 -vuotiaille.

Kaupungin ryhmäperhepäiväkodit
Ryhmäperhepäiväkodeissa on 8-12 hoitopaikkaa 1-6 -vuotiaille.
•
•
•
•
•
•

Koivula (Kalajoki)
Mustikka (Kalajoki)
Koivutupa (Merijärvi)
Pikkutupa (Merijärvi)
Seilari (Himanka)
Vaahteramäki (Rautio)

Yksityiset päiväkodit
•
•
•

Päiväkoti Arkki (Kalajoki)
Päiväkoti Jes (Kalajoki), toiminta alkaa 1.8.2018
Päiväkoti Touhula (Kalajoki), toiminta alkaa 1.8.2018

Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit
Yksityisissä ryhmäperhepäiväkodeissa on n. 8-12 paikkaa.
•
•
•
•

Ryhmäperhepäiväkoti Onnenapila (Kalajoki)
Ryhmäperhepäiväkoti Pilvilinna (Kalajoki)
Ryhmäperhepäiväkoti Sateenkaarenpää (Kalajoki)
Ryhmäperhepäiväkoti Halinalle (Tynkä)

Perhepäivähoito
Perhepäivähoito on kodinomaista hoitoa pienryhmässä
(1-4 lasta) joko hoitajan tai lapsen kotona. Perhepäivähoitopaikkoja on paljon eri puolilla kaupunkia.

Lisätietoja:
Tuula Haapala
Varhaiskasvatusjohtaja
044 469 1263
tuula.haapala@kalajoki.fi
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Opiskelu
Eväät elämään peruskoulusta ja lukiosta
Peruskoulusta on hyvä ponnistaa
1.-9. luokkien oppilaat saavat Kalajoella vahvan pohjan
tulevaisuuteen. Oppilaita kouluissa on yhteensä noin 1500.
Merenojan alueelle rakennetaan 2018-2020 uusi yhtenäiskoulu 1.-9. luokan oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa
järjestetään 1.-2. luokkalaisille koulujen tai päiväkotien
yhteydessä.
Kalajoella on mahdollista saada opetusta venäläisen opetussuunnitelman mukaisesti venäjän kielellä. Myös englanninkielinen opetus lisääntyy, ja kouluilla on useita erikielisiä avustajia
oppilaille.

Kansainvälinen Kalajoen lukio
Aktiivisessa ja kansainvälisessä Kalajoen lukiossa on noin 300
opiskelijaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opin-
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not ja ylioppilastutkinto tai kaksoistutkinto, eli ammatillinen
tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa.
Lukiossa on mahdollisuus suorittaa erikoistumisopintoja
urheiluvalmennuksessa, kuvataideopintojen kokonaisuudessa ja
kansainvälisten opintojen kokonaisuudessa.
Kalajoen lukio osallistuu vaihtotoimintaan ja EU-projekteihin sekä tekee aktiivista yhteistyötä brittiläisen Edinburghin
yliopiston, unkarilaisen Balatonalmadin lukion sekä japanilaisen
Izumon lukion kanssa.
Lisätietoja:
Riku Saksholm
palvelualuejohtaja, rehtori
044 469 1601
riku.saksholm@kalajoki.fi

Liikkuva koulu -ohjelma
Kalajoki on mukana valtakunnallisessa opetus- ja
kulttuuriministeriön Liikkuva koulu -ohjelmassa, jonka
tavoitteena ovat viihtyisämmät, fyysisesti aktiivisemmat
koulupäivät ja hyvinvoiva koululainen.
Ohjelmaa on sovellettu Kalajoella niin hyvin, että Kalajoen
Pohjankylän koulu sijoittui viime vuonna EU-komission Be Active
-kisassa kolmen finalistin joukkoon omalla toimintamallillaan.
Ohjelman puitteissa on toteutettu myös useita liikuntapuistoja
keskustaan ja koulujen läheisyyteen.
15

Ammatillinen koulutus ja kurssit
Opiskelua ammattiin asti
Koulutuskeskus JEDU, Kalajoen toimipiste

Aikuisten ammattitutkinnot

Koulutuskeskus JEDU on järjestänyt ammatillista koulutusta
Kalajoella vuodesta 1937. Koulutuskeskuksella on toimipisteet
Kalajoen lisäksi kuudella lähipaikkakunnalla.

•
•
•

JEDU:ssa opiskelee noin 3000 opiskelijaa, joista Kalajoella
noin 340. Perustutkintoja on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Kaikilla koulutusaloilla on mahdollisuus suorittaa yhdistelmätutkinto, eli ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä
aikaa, yhteistyössä Kalajoen lukion kanssa.

Perustutkinnot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Artesaani, sisustus- ja sisustusrakennusala
Ompelija
Sisustustekstiilien valmistaja
Puuseppä
Talonrakentaja
Levyseppä-hitsaaja
Koneistaja
Vastaanottovirkailija
Matkailupalveluiden tuottaja (mahdollisuus suuntautua
liikunta- hyvinvointipalveluiden tuottajaksi)
Matka-asiantuntija

Käsityöntekijän ammattitutkinto
Puualan ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto

Kalajoen Kristillinen Opisto
Kalajoen Kristillinen Opisto on 1942 perustettu oppilaitos ja
kurssikeskus, jossa annetaan ammatillista, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja yleissivistävää opetusta sekä järjestetään lyhytkursseja eri aloilta.

Tutkinnot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Peruskoulun Kymppilinja
Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe
Aikuisten perusopetuksen päättövaihe
Terapeuttisen sielunhoidon koulutus
Omin siivin kohti aikuisuutta -erityislinja
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Vapaa-aika ja harrastukset
Kylpylälomalle vaikka joka päivä?
Kalajoella voit harrastaa melkein mitä vain kulttuurista kuntosaliin, parkourista patikointiin. Täältä sinun ei tarvitse lähteä merta
edemmäs lomalle.
Kalajoki on ollut tunnettu matkailukohde jo reilun sadan vuoden
ajan. Kautta aikojen tänne ovat houkutellet meri ja hienot
Hiekkasärkät. Nykyisin vapaa-ajalla voi suunnata vaikka seikkailupuistoon – tai käydä halutessaan kylpylässä vaikka joka ilta
työpäivän jälkeen.

Yli 500 tapahtumaa vuodessa
Suurimpia tapahtumia paikkakunnalla ovat Kalajoen Juhannus
ja elokuun lopun Venetsialaiset, jotka houkuttelevat kaupunkiin kävijöitä matkojen takaa ympäri Suomen ja ulkomailta
asti. Lisäksi Kalajoella järjestetään paljon erilaisia harrastaja-,
urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä konsertteja ympäri
vuoden.

Tutustu Kalajoen aktiivisiin
mahdollisuuksiin ja tapahtumiin!
Matkailusivusto Kalajoen valloittajille: visitkalajoki.fi
Kalajoen kaupungin tapahtumakalenteri: kalajoki.fi/tapahtumat
18
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Vapaa-aika ja harrastukset
Kalajoella on harrastuksia mistä valita!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4H
beachfutis
beachvolley
frisbeegolf
golf
han moo do
hiihto
judo
jumppa
jääkiekko
kalastus
kansalaisopiston koko kurssitarjonta
keilaus
koirien kanssa harrastaminen
koripallo
käsityöt
lentopallo
maastopyöräily
melonta
musiikkiopisto
nuorisokuoro
painonnosto
parkour
partio
puhallinorkesteri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

purjehdus
ratsastus
roller derby
rullaluistelu
salibandy
skeittaus
sulkapallo
sup-lautailu
suunnistus
tanssi
tennis
uinti
vaellus
voimistelu
yleisurheilu

Kaikki harrastusmahdollisuudet
Kalajoella:
kalajoki.fi/vapaa-aika-ja-liikunta
Lisätietoja:
Anita Ohtamaa
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
044 469 1874
anita.ohtamaa@kalajoki.fi
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Vapaa-aika ja harrastukset
Tekemistä ja näkemistä: poimintoja kaikenikäisille
Kalajoki Akatemia ja Kalajoen Kansalaisopisto

Kalajoen Junkkarit

Vapaa-aikatoimintaa eri-ikäisille, taiteiden perusopetuksesta
urheiluun ja kulttuuriin. Kesäisin esim. leikkikenttätoimintaa ja
lasten leirejä.

Urheilun yleisseura Kalajoella, jossa lajeina mm. hiihto, yleisurheilu, suunnistus, painonnosto. Viikottain urheilukouluja lapsille
ja nuorille.

MLL Kalajoki

Kalajoen seurakunta

MLL:n perhekahvilaan voi mennä kerran viikossa hengähtämään
sekä touhuamaan yhdessä lasten ja muiden perheiden kanssa.
Lisäksi Perhepeuhut-tapahtumia, yhdessä liikkumista kerran viikossa, läksykerho 7-13 -vuotiaille ja tapahtumia ympäri vuoden.

Päiväkerhotoimintaa lapsille ja Nalle-kahvila perheille kerran
viikossa. Nuorille ja aikuisille mm. partiotoimintaa, moottoripajatoimintaa, kotailtoja ja elokuvailtoja.

KaJoVo Kalajoen Voimistelijat
Liikuntaa lapsille ja aikuisille: kuntopiiriä, kahvakuulaa, Sambicia,
satujumppaa, perheliikuntaa ym.
https://kalajoenvoimistelijat.sporttisaitti.com/
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Kirjasto ja elokuvateatteri
Kirjasto muuttaa syksyllä 2018 uuteen kauppa- ja kulttuurikeskus Mertaan Kalajoen keskustaan. Kaikki kirjaston palvelut,
kahvila, näyttelytila ja kulttuurisali, joka toimii myös elokuva
teatterina.

Kalajoen Meriluontokeskus

Kävelyretkelle luontoon

Perämeren kävijän ykköskohde! Vinkkejä parhaista retkikohteista, näyttelyissä mm. sukellus Perämeren vedenalaiseen
maailmaan ja sukellusvenesimulaattori.

Koe mm. Siiponjoen luontopolku, Hiekkasärkkien puupolut ja
Myötätuulen reitti.

Rahjan saaristo
Mukava, suojainen retkikohde.

Kallankarit eli Maakalla ja Ulkokalla
Upeat saarikohteet, joihin pääsee kesäisin järjestettävillä
veneretkillä.

Facebook-ryhmiä
•
•
•
•
•
•

REKO-lähiruokaryhmä Kalajoki
Puskaradio Kalajoki
Myydään/ostetaan/vaihdetaan/annetaan KALAJOKI
Kalajoen AMMAT ja AMMATTAVAT (lapset ja eläimet)
Kalajoen ulkomaalaiset
MLL Kalajoki
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Sosiaali- ja terveyspalvelut
Huolenpitoa terveydestä ja hyvinvoinnista
Kalajoen terveyskeskuksessa on äitiys- ja lastenneuvola, vuodeosasto, hammashoitola, laboratorio, röntgen ja erikoislääkäreiden vastaanottoa. Lääkäritilanne terveyskeskuksessamme
on hyvä. Lääkärimme ovat kielitaitoisia – meiltä saa palvelua
useilla eri kielillä.
Äitiys- ja lastenneuvolassamme on erikoislääkäreiden vastaanotto sekä myös kielitaitoiset terveydenhoitajat. Haastavissa
elämäntilanteissa perheille on tarjolla apua mm. perheneuvolan, psykologien, sosiaalityöntekijöiden sekä lapsiperheiden
kotipalvelun kautta. Yksityisiä lääkäripalveluja Kalajoella tarjoaa
Terveystalo.

Lääkärit ja päivystys
Kalajoen terveyskeskuksessa on arkisin päivystysvastaanotto.
Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys on alueen yhteispäivystyksissä. Asiakas voi valita itse, minkä sairaalan yhteispäivystykseen
menee. Valittavana on Oulaskankaan aluesairaala, Raahen sai-
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raala tai Kokkolassa sijaitseva Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Soite, jossa on tällä hetkellä myös erillinen lasten päivystys.
Hammaslääkäreillä on arkisin vastaanotto Kalajoella. Iltaisin ja
viikonloppuisin päivystys on Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Soitessa Kokkolassa.

Apteekkipalvelut
Kalajoen Apteekki Kalajoen keskustassa ja Himangan apteekki
ovat avoinna arkisin ja lauantaisin. Kalajoen Hiekkasärkkien
ABC:llä on Alavieskan Apteekin palvelupiste. Sunnuntaisin
lähin päivystävä apteekki löytyy Ylivieskasta tai Kokkolasta.

Eläinlääkäripalvelut
Kalajoen kaupungin eläinlääkäreillä on sekä arkivastaanottoa
että ilta- ja viikonloppupäivystystä. Lähialueella on lisäksi useita
yksityisiä eläinlääkäreitä ja pieneläinklinikoita.
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Paikallisia palveluja
Poimi parasta paikallisilta yrityksiltä!
Pienleipomoja & pitopalveluja

Kalaa ja kalatuotteita

•
•
•
•
•
•

FemEmare Oy – ohjelmapalveluja ja catering
Juusolanmäki B&B, juhlat, kokoukset, catering
Pirkon Kotileipomo – leipomotuotteet
Pitopalvelu Hukka – leipomotuotteet ja kahvila
Pitopalvelu V-Kasi Catering – leipomotuotteet
Tyngän Kotileipomo – leipomotuotteet

•
•

•

Kahvila MinRose – juhlat, kokoukset, lounas,
leipomotuotteet
Kotileivonnaiskahvila Tuulahdus – juhlat, kokoukset,
leipomotuotteet
Tyngän Mylly – jauhoja, hiutaleita, leseitä, myös luomua

Marjoja ja vihanneksia

•
•

Birkala – kalatuotteet
Kala-Kalle, Vähäsarja Oy kalatuotteet

Tietoa kalastamisesta sekä kalatori, jossa yhteystiedot
kalaa myyville kalastajille: kalastakalajoella.fi

•
•

Käännän Itu ja Elo – mung-pavun ituja
Tilviksen marjatila – marjoja ja mehuja

Muita herkkuja
•
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Kalajoen Karkkipaja Ay – tikkarit, pastillit,
marmeladit ja tilaustyöt

Putiikkeja ja paikallisia käsitöitä

Antiikkia ja kirpputoreja

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birgitin Paja – käsintehtyjä kynttilöitä
Design Esko Heikkinen – käsintehtyjä puukkoja
ja kaiverruksia
Design Lasi Heikki Ulvi – lasiateljee
Galleria Kivitupa – taidegalleria
Kievarila Kissankello – ranskalaiset vaatteet
suoraan maahantuojalta sekä kahvila
Kotihiiren tupa – käsitöitä ja taidetta
Kratti-puoji – käsitöitä ja näyttelytila
Meriluontokeskuksen yhteydessä
Lohilaakso – käsitöitä, kalaravintola sekä lohenongintaa
Peura Puukko – käsintehtyjä puukkoja ja muita esineitä
Pisa Design – designtekstiilituotteita pellavasta, puuvillasta ja kierrätyskuiduista
Tapion Tupa – myymälä, jossa paikallisia tuotteita
sekä ravintola ja kahvila
Tiiperin Tupa by Ateljee Niina Forss – käsitöitä ja
muita tekstiilejä

Kirppis Cafe Minde
Antiikki Makasiini
Vanhan Pihan antiikki
Lukuisia pienkirppiksiä erityisesti kesäaikaan

Lisää kalajokisia yrityksiä
ja tietoa palveluista:

kalajoki.fi > Työ ja yrittäminen > Kalajoen yritykset
visitkalajoki.fi > Valloita Kalajoki -opas
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Teemme muuttosi
viiden tähden Kalajoelle helpoksi
Jäikö jotain mielen päälle? Haluaisitko kuulla lisää Kalajoen
mahdollisuuksista? Muuttamiseen uudelle paikkakunnalle liittyy
monesti paljon kysymyksiä. Me haluamme tehdä muuttosi
mahdollisimman sujuvaksi. Ota rohkeasti yhteyttä!
Muuttajan palvelut
Anne Tullila
044 4691 203
anne.tullila@kalajoki.fi
Elinkeinopalvelut & yritysten sijoittuminen
Miia Himanka
044 4691 246
miia.himanka@kalajoki.fi
kodiksikalajoki.fi
kalajoki.fi
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