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Kalajoen yrittäjäpalkinnot vuonna 2021 
 
 
Kalajoen Yrittäjägaalassa luovutettiin vuoden 2021 yrittäjäpalkinnot betonin pumppaukseen ja 
kuljetukseen erikoistuneelle yritykselle, monipuoliselle avomaan vihannesviljelyn osaajalle, 
ainutlaatuiselle ja monipuoliselle käyntikohteelle, Suomen johtavalle perunan viljelyyn ja 
pakkaamiseen erikoistuneelle yritykselle sekä muille yrityksille palveluita tuottavalle 
tilitoimistolle.  
 
Kalajoen vahvaa yrityskulttuuria huomioidaan vuosittain tuomalla esiin ja palkitsemalla 
ansioituneita yrityksiä. Tänä vuonna Kalajoen kaupunki palkitsi Vuoden yrityksenä Kuljetus 
Vedenoja Oy:n, Vuoden maaseutuyrityksenä Alamäen Vihannes Oy:n sekä Matkailumajakka 2021 -
palkinnolla Kievarila Kissankellon. Lisäksi Kalajoen Yrittäjät ry palkitsi yrittäjäpalkinnolla Penttilän 
Perunatilan ja Himangan Yrittäjät ry Tilitoimisto Tilikatin.  
 
Vuoden Yrityksellä lähes 30 vuoden kokemus betonin kuljetuksesta 
 
Kalajoen Vuoden yritys Kuljetus Vedenoja Oy on erikoistunut betonin pumppaukseen ja 
kuljetukseen, ja vahvaa erityisosaamista löytyy tuulimyllyperustusten betonin pumppauksesta. 
Toimialue on laaja Pohjanmaan rannikolta Itä-Suomeen saakka. Valmisbetonin pumppaus ja kuljetus 
hoidetaan pumppuautoilla työmaalle ja yrityksen kalustosta löytyvät laitteet niin pienille kuin 
suurillekin työmaille. Yritys on kasvattanut voimakkaasti toimintaansa viime vuosina ja panostanut 
kuljetuskaluston uusimiseen. Lisätiedot yrityksestä: tj. Tomi Vedenoja, puh. 040 028 9499. 
 
Vuoden Maaseutuyritys on avomaanviljelyn osaaja 
 
Vuoden maaseutuyritys Alamäen Vihannes Oy on perinteikäs tila jo neljännessä polvessa. Tilalla 
viljellään erilaisia kaaleja ja salaatteja. Alamäen tila tuottaa neljänneksen koko Suomen 
kyssäkaaleista sekä punakaaleista. Muita viljeltäviä tuotteita ovat parsa- ja kukkakaali, porkkana ja 
keräkaali. Avomaalla kasvavat irtosalaatit ovat Alamäen tilan erikoisuus. Lisätiedot yrityksestä: Arto 
Hillilä, puh. 0400 660 973.  
 
Matkailumajakka upealle ja monipuoliselle käyntikohteelle   
 
Matkailumajakka-palkinnon tänä vuonna saanut Kievarila Kissankello on kahvila, naistenvaateliike 
sekä käyntikohde kaikenikäisille rauhallisessa maalaismiljöössä. Kievarilan Waatekammari tarjoaa 
muotia maailmalta ja hyvien ostosten lomassa voi nauttia leppoisan kahvihetken tunnelmallisessa, 
1700-luvulta peräisin olevassa miljöössä. Tilat soveltuvat erilaisiin juhlatilaisuuksiin, kokouksiin ja 
virkistyspäiviin. Matkailumajakka-palkinto on luovutettu vuosittain Kalajoen tunnettuutta 
edistävästä toiminnasta. Lisätiedot: Leena Lehtinen, puh. 0440 774 742.  
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Kalajoen Yrittäjien palkinto yhdelle Suomen suurimmista ruokaperunatiloista  
 
Kalajoen Yrittäjät ry palkitsi yrittäjäpalkinnolla Penttilän perunatilan, joka on yksi Suomen johtavista 
ruokaperunan viljelyyn ja pakkaamiseen erikoistuneista yrityksistä. Tilalla viljellään laadukasta 
ruokaperunaa ja sitä myydään asiakkaille ympäri vuoden erilaisiin kuluttajapakkauksiin pakattuina. 
Yrityksen sijainti suuren peltoaukion laidalla, muinaisella merenpohjalla, on optimaalinen 
laadukkaan perunan tuotantoon. Perunanviljely tilalla on alkanut jo 1960-luvulla. Tilan kasvu ja 
kehitys on ollut jatkuvaa ja toiminnassa panostetaan ympäristöystävällisyyteen, uusiutuvaan 
energiaan sekä materiaalien kierrätettävyyteen. Kaikki tuotteet pakataan kierrätyskelpoisiin tai 
uusiokäytettäviin kartonki- tai muovipakkauksiin. Lisätiedot: Anne Penttilä, puh. 040 7777 890. 
 
Himangan Yrittäjien palkinto tilitoimistolle  
 
Himangan Yrittäjät ry:n yrittäjäpalkinnon sai Tilitoimisto Tilikatti, joka on perustettu vuonna 2005. 
Yritys tuottaa palveluita muille yrityksille kirjanpidossa, talousneuvonnassa ja tilinpäätöspalveluissa. 
Yrittäjä Hilkka Harju on esittänyt Himangan Yrittäjille toiveen, ettei häntä haastateltaisi palkinnon 
johdosta tiedotusvälineiden toimesta, mutta palkinnonsaajan tiedot saa uutisoinnissa julkaista. 
 

- Palkinnot luovutettiin tänä vuonna Kalajoen Yrittäjägaalassa. Palkitut yritykset ja toimijat esiteltiin 
videoilla, joissa he itse pääsivät kertomaan toiminnastaan. Videot julkaistaan jälkikäteen myös 
kaupungin nettisivuilla sekä somekanavissa, elinkeinojohtaja Miia Himanka kertoo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valokuvat: Kalajoen kaupunki toimittaa pyynnöstänne myös tuoreita kuvia paikanpäältä 
Yrittäjägaalan palkinnonsaajista lauantai-illan aikana, pyynnöt miia.himanka@kalajoki.fi    
 
Lisätietoja Kalajoen kaupungin palkitsemisista: 
Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja  Miia Himanka, elinkeinojohtaja  
P. 044 469 1200, jukka.puoskari@kalajoki.fi  P. 044 469 1246, miia.himanka@kalajoki.fi  

Vuoden 2021 palkinnot (videolinkit toimitetaan myöhemmin): 
 

Kalajoen kaupunki: 
Vuoden Yritys 2021: Kuljetus Vedenoja Oy 

Maaseutuyritys 2021: Alamäen Vihannes Oy 
Matkailumajakka 2021: Kievarila Kissankello 

 
Kalajoen Yrittäjät ry: 
Penttilän Perunatila 

 
Himangan Yrittäjät ry: 

Tilitoimisto Tilikatti 


