!

a
t
u
u
m
n
o
j
l
a
Merijärvi
p
a
j
ä
e
t
r
i
p
,
i
n
Pie

Uusi päiväkoti ja esikoulu valmistuvat kesällä 2020.

LYHYT MATKA
LÄHIKAUPUNKEIHIN
Raahe
50 min – 53 km

MERIJÄRVI
Kalajoki
30 min – 28 km

Kirjasto sijaitsee keskeisellä paikalla
koulukeskuksen yhteydessä.

Oulainen
20 min – 22 km

Ylivieska
35 min – 34 km

Tervetuloa Merijärvelle – elinvoimaiseen
MERIJÄRVI on positiivinen pikkukunta, jossa on panostettu
hyvän elämän edellytyksiin. Niinpä isommissa naapurikunnissa ja -kaupungeissa työskentelevät asuvat täällä
mielellään. Työmatka on lyhyt ja eläminen edullista ja
mukavaa!
Oman kodin rakentamiselle on kaavoitettu kohtuuhintaisia
tontteja, joista jokainen on tehokkaan valokuituverkon
äärellä. Ja koska kuntamme on pieni, on päätöksenteko
ketterää ja lupaprosessi sujuva.

ole ajankohtaista. Kaiken kokoisia vuokra-asuntoja on
tarjolla sekä omakoti- että rivitaloissa, joista uusimmat
ovat valmistuneet vuonna 2018.
Peruspalveluihin on panostettu. Perheen pienimmille
rakennetaan uusi päiväkoti- ja esikoulurakennus nykyisen
koulukeskuksen yhteyteen. Niinpä perheen kaikenikäiset
lapset taaperoista teineihin on helppoa viedä aamuisin
samaan osoitteeseen. Koulukeskuksen yhteydessä on
kirjasto ja liikuntamahdollisuuksia aikuisempaankin
makuun.

Erittäin edullisten vuokra-asuntojen kattauksemme on
monipuolinen, mikäli oman kodin rakentaminen ei vielä

Merijärven Aittatori on täynnä tunnelmaa!
Historiallisia hirsiaittoja tarjotaan edullisesti
erilaisten tapahtumien käyttöön.

Tämä kaikki ja paljon muuta –
aivan oman rauhan ja sujuvien
liikenneyhteyksien äärellä. Ota
yhteyttä ja anna meidän auttaa
sinut uuden elämän alkuun
Merijärvellä!

Merijärven 1700-luvun lopulla rakennettu puukirkko
tunnetaan erikoisesta tapulistaan.

n kuntaan täynnä mahdollisuuksia!
Kulttuurin ystävät nauttivat muun muassa Jokihelmen
opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta. Merijärven
4H-yhdistys tarjoaa toimintaa nuoremmille. Lisäksi täällä
toimii useita pienempiä yhdistyksiä, jotka toivottavat uudet
tulokkaat lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan.

Merijärven tärkein voimavara ovat upeat ihmiset. Täällä
on aimo annos talkoohenkeä, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta, mikä näkyy muun muassa ympärivuotisissa
tapahtumissamme. Merijärven markkinat houkuttelevat
vierailijoita kauempaakin.

Merijärven kaunista luontoa ilmentää muun muassa
upeista maisemistaan tunnettu Pyhänkoski, joka houkuttelee kalastajien lisäksi valokuvaajia. Talvisin tärkein
luontokohde on Ristivuori, jossa pääsee hiihtämään ja
laskettelemaan. Merijärvellä tykätään myös lenkkeillä
ja pyöräillä.

Tutustu muihinkin tapahtumiimme verkkosivuillamme
www.merijarvi.fi

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon

Tutustu Jokihelmen opiston kursseihin:
www.jokihelmenopisto.fi

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Pyhäjoki ja ympäristökunnat
Kotilinkki Oy | Markku Jauhiainen
Kiinteistönvälittäjä, LKV, MTI, kaupanvahvistaja
puh. 0440 102 880, markku.jauhiainen@kotilinkki.fi

360º
panoraama

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

Merijärven kunta
Kunnantie 1
86220 Merijärvi

Puh. 044 4776 200 (vaihde)
merijarven.kunta@merijarvi.fi
www.merijarvi.fi

Merijärven tehokkaat valokuituyhteydet
tuovat työn, opiskelun ja viihteen kotiin!

Tule yrittämään Merijärvelle!

Merijärvelle on keskittynyt muun muassa maa- ja metsätaloutta tukielinkeinoineen sekä erilaisten kaupallisten
palvelujen ja hyvinvointipalvelujen tarjoajia. Tule sinäkin!
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Kari Jokela
puh. 044 4776 202, kari.jokela@merijarvi.fi

Merijärven Taksipalvelu Ay
Keltamaantie 191, 86220 Merijärvi
Esa Salmela ja Timo Ylitalo

puh. 0400 633 975

Tonttimme ja toimitilamme sijaitsevat hyvien
yhteyksien äärellä. Meille pääsee sekä valtatietä että laajakaistaa pitkin.
Tutustu tarjoamiimme tontteihin
verkkosivuillamme!
www.merijarvi.fi
> asuminen ja rakentaminen
> kaavoitus ja tontit

Mielenterveyskuntoutujien
palvelukoti Kalajoella
Attendo Helmakodit Oy
Markkinatie 14
85100 Kalajoki
Palvelukodin johtaja
p. 044 494 1743

• www.jssuomi.fi

Merijärvellä pidetään sekä asukkaista että yrittäjistä
hyvää huolta. Edullisten tonttien ja toimitilojen sekä
tasokkaan yritysneuvonnan lisäksi tarjoamme rahoitusta
yrityksen perustamiseen.

