HELPPOA VUOKRA-ASUMISTA
KALAJOELLA

Tervetuloa Kalajoelle!
Kalajoki on meriluonnosta ja jokilaaksoista tunnettu idyllinen
kaupunki, joka tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, monipuoliset palvelut ja erinomaiset mahdollisuudet rentoutua.
Matkailukeskuksen myötä tänne on kehittynyt ainutlaatuinen vapaa-ajan palvelurakenne, josta paikalliset asukkaat pääsevät nauttimaan. Kalajoen elinkeinorakenne on
monipuolinen, yritystoiminta vireää ja työllisyystilanne
hyvä. Sujuvien liikenneyhteyksien ansiosta myös lähikunnissa työskentelevät ovat löytäneet kotinsa Kalajoelta.
Tule sinäkin!

Kodiksi Kalajoki

Muuttamiseen uudelle paikkakunnalle liittyy monesti
paljon kysymyksiä. Me haluamme tehdä muuttosi
mahdollisimman sujuvaksi. Ota rohkeasti yhteyttä!

Anne Tullila

Kalajoen kaupunki / Muuttajan palvelut
044 4691 203
anne.tullila@kalajoki.fi
www.kodiksikalajoki.fi
www.kalajoki.fi

Pienessä kaupungissamme on kaikkea,
mitä viiden tähden elämään tarvitaan.

Palveleva vuokrataloyhtiösi
Helppoa ja tasokasta vuokra-asumista
Kalajoen upeiden palvelujen äärellä.
KOY Kalajoen Vuokra-asunnot on Kalajoen kaupungin omistama perinteikäs ja samalla kehittyvä
vuokra-asuntoyhtiö. Omistuksessamme on lähes
300 asuntoa, jotka sijaitsevat lähellä palveluita Kalajoen ja Himangan keskustojen alueilla.
Tarjoamme kaikille asiakkaillemme monipuolisia
ja kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja.
Meiltä saat kaikki vuokra-asumiseen liittyvät
palvelut sujuvasti samasta osoitteesta. Myös nykyaikaiset sähköiset palvelumme helpottavat asiointia.
Palvelujemme lisäksi kehitämme jatkuvasti asuntojemme toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä. Yhä useammassa
kodissamme on kuituyhteys, ja panostamme muun muassa
istutuksiin, terassilaudoituksiin ja muihin viihtyvyyttä lisääviin
ratkaisuihin.

Sopiva vuokrakoti
Tutustu monipuoliseen tarjontaamme ja
löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva koti!
Meiltä voi vuokrata kohtuuhintaisen asunnon aivan Kalajoen
ja Himangan keskustojen läheisyydestä palvelujen ääreltä tai
omasta rauhasta keskustan ulkopuolelta. Monipuolisesta tarjonnastamme löytyy jokaiselle sopiva koti – olipa etsinnässä
sitten näppärän kokoinen yksiö tai perheelle sopiva isompi koti.
Valikoimassamme on rivi- ja kerrostaloja 29 m²:n yksiöstä
80 m²:n kolmioon. Uusimmat vuonna 2014 valmistuneet
asuntomme vastaavat vaativimpiinkin tarpeisiin.

www.kvas.fi/asunnot

Vapaat asunnot
löydät täältä!

VALKEAVESI

Osuuskunta Valkeavesi
puh. 08 469 6400 • www.valkeavesi.fi

Kalajoen vesilaitos Päivystys 044 565 0675 työajan ulkop.

Täydellinen vaihtoehto
Vuokra-asunnoissamme asuu kaikenlaisissa elämänvaiheissa
olevia ihmisiä opiskelijoista lapsiperheisiin ja senioreihin.
Asumisen tarpeet muuttuvat elämäntilanteen mukaan. Vuokra-asuminen on helppo ja
joustava tapa valita omaan tilanteeseen juuri sopiva asunto ja asuinpaikka.
Myös Kalajoki kaupunkina tarjoaa upeat mahdollisuudet unelmien toteuttamiseen. Täällä
asut luonnon helmassa, meren äärellä ja silti palvelujen lähellä. Pienessä kaupungissa matka
työ- tai opiskelupaikkaan sujuu nopeasti, ja päivän päätteeksi ehtii vielä harrastusten pariin.
Niidenkin kirjo on Kalajoella monipuolinen – nautitpa sitten kulttuurista tai liikunnasta.

Tervetuloa luomaan unelmiesi
tulevaisuus Kalajoelle!

LÄMPÖÄ JA
NOPEITA YHTEYKSIÄ
PAIKALLISELTA!

www.kalajoenlampo.fi

www.kalajoenkuitu.fi

Seuraa
me
somess itä
a!

KOY Kalajoen Vuokra-asunnot
(KVAS)
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki
044 4691 325
toimisto@kvas.fi

/kalajoenvuokraasunnot
Haku auki

Ammatillista koulutusta
nuorille ja aikuisille

Jatkuva haku

jedu.fi

- Opiskele Kalajoella!

www.kodiksikalajoki.fi
www.visitkalajoki.fi
www.kalajoki.fi

Opiskele uusi ammatti

Kalajoella tarjolla olevia koulutuksia
• Matka-asiantuntija, matkailupalvelujen
tuottaja, vastaanottovirkailija
• Vaatetusompelija
• Sisustustekstiilien valmistaja
• Sisustusneuvoja
• Sisustusrakentaja
• Levyseppähitsaaja, koneasentaja,
koneistaja
• Puuteollisuuden puuseppä
• Talonrakentaja - talonrakennus ja
rakennuselementtien valmistus

• www.jssuomi.fi

www.kvas.fi

Tutustu koko koulutustarjontaan
ja hae verkossa www.jedu.fi
Lisätietoja antaa
koulutusjohtaja Esa Siirilä
p. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

@jeduofficial

f

Koko opintotarjontamme on haettavana ympäri vuoden.
Opiskele juuri sinulle sopiva ammatti silloin kun sinulle sopii!

Esitteen kuvat Visit Kalajoki ja
2-sivun melontakuva Terho Männistö.

KOULUTUSKESKUS

Koulutuskeskus JEDU
Opintie 2
85100 Kalajoki

