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TUTUSTU
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360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

youtube.com/
watch?v=yT_aYE916q8
Snapvideo

Tule Nivalaan!
Nivala on noin 11 000 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki
Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoen keskijuoksulla.
Koulutusmahdollisuudet, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä yrittäjyys
luovat erinomaiset edellytykset opiskelulle, tutkimukselle ja työnteolle
Nivalassa. Täällä toimii useita yrityksiä, jotka tarvitsevat kasvunsa tueksi
jatkuvasti uusia osaajia.
Mielekkäiden työmahdollisuuksien lisäksi kaupunki tarjoaa asukkailleen myös
luonnonläheisen asumisympäristön, hyvät palvelut ja monipuoliset vapaa-ajan
harrastukset.
Nivala odottaa myös Sinua. Tervetuloa joukkoon!

360º
panoraama

Tutustu Kyösti ja Kalervo Kallion museon kulttuuritarjontaan
- KATSO 360-PANORAAMA -

TIESITKÖ NIVALASTA?

Moni nivalalainen on omalla työllään vaikuttanut
maamme historiaan ja tulevaisuuteen. Täältä ovat kotoisin
muun muassa presidentti Kyösti Kallio, hänen tyttärensä
opetusneuvos Kerttu Saalasti ja entinen valtiosihteeri,
ministeri Raimo Sailas.

Nivala-Areena on yksi Nivalan kesän päätapahtumista.
Tapahtuma haluaa herättää keskustelua ajankohtaisista
teemoista ja kutsuu mukaan keskusteluun poliitikkoja ja
muita tunnettuja henkilöitä.

Suuntaporaukset
Puh. 050 533 2891

www.poratech.fi

!

Töitä osaajille – ota yhteyttä.

Kuvagalleria

agraafi

agraafi

Kotiin Nivalaan
Haluaisitko kotisi turvalliseen
asuinympäristöön, hyvien palveluiden
äärelle, keskelle kauneinta maalaismaisemaa? Tule Nivalaan! Täällä arki sujuu.
Nivalasta löytyy mukavia ja kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja, joita Nivalan Vuokrakodit
välittää kaikenlaisille kotitalouksille
lapsiperheistä sinkkuihin ja opiskelijoista
työssäkäyviin. Oman kodin rakentajille
kaupunki myy tilavia ja edullisia tontteja
taajaman läheisyydestä.
Kaupunki tarjoaa hyvätasoiset
peruspalvelut kaikenikäisille kuntalaisille.
Ja mikä parasta, täällä kaikki arjen palvelut
ovat lähietäisyydellä.

Kuvake

TUTUSTU
VUOKRA-ASUMISEN
MAHDOLLISUUKSIIN
Snapyoutu.be/FzDQgc2cn1Q
video

Tekemistä
vapaa-aikaan
Nivalan kaupunki satsaa liikuntapalveluihin.
Liikuntakeskus Uikossa pääsee keilaamaan,
kuntosalille ja uimaan sekä pelaamaan
jääkiekkoa, jalkapalloa ja pesäpalloa.
Lähistöllä sijaitsevat myös 18-reikäinen
golfkenttä ja runsaasti ulkoilumahdollisuuksia.
Ympärillä on myös paljon puhdasta luontoa,
joka tarjoaa hienot puitteet vaikkapa
polkujuoksulle ja retkeilylle.
Nivalassa onnistuu omaehtoinen
opiskelukin. Jokilaaksojen musiikkiopisto
järjestää korkeatasoista tavoitteellista
musiikinopetusta. Lisäksi Jokilatvan
Opistossa voi harrastaa muun muassa
musiikkia, liikuntaa, kieliä ja kädentaitoja.

TUTUSTU LIIKUNTAKESKUKSEN PALVELUIHIN
youtube.com/watch?v=0O3vIlrwmss

Kuvake

Snapvideo

TIESITKÖ NIVALASTA?

Nivalan pellot, metsät ja kosteikot tarjoavat huikeat
olosuhteet erähenkisille harrastuksille, kuten metsästys
ja lintubongaus. Kaupungissa sijaitseva Rimpineva kuuluu
Keski-Pohjanmaan edustavimpiin lintusoihin.

NTcab Oy | Savenvalajantie 13-15, Nivala
puh. 08 443 9300 | ntcab.fi

Nivalassa toimii legendaarinen viihdekeskus Tuiskula,
jossa on vuosien varrella vieraillut lukuisia ulkomaisia ja
kotimaisia huippuartisteja. Tuiskula vaikuttaa edelleen
aktiivisesti ja toimii tätä nykyä yrittäjävetoisesti.

vaeria

Töihin Nivalaan
Haluaisitko saada kilpailukykyisen
toimintaympäristön yritystoiminnallesi,
tehdä mielekästä työtä ja kehittää
osaamistasi jatkuvasti? Tule Nivalaan! Täällä
haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi.
Vahvoja osaamisalueita ovat esimerkiksi
metalli- ja rakennusteollisuus, korkea
teknologia ja maatalous. Täällä toimii
myös useita isoja yrityksiä, jotka vievät
osaamistaan maailmalle.
Hyvin menestyvät yritykset synnyttävät
uutta yritystoimintaa ja luovat työpaikkoja.
Täällä onkin jatkuvasti tarjolla töitä useiden
eri alojen osaajille. Alanvaihtajillekin on
mahdollisuuksia, sillä yritykset kouluttavat
uusia tekijöitä yhdessä paikallisen
ammattiopiston kanssa.

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Laserleikkausta Elme Studiolla.

agraafi

Yrittäjäystävällinen
kaupunki
Nivalan kaupunki tukee yrityksiä
monin tavoin ja reagoi niiden tarpeisiin
nopeasti. Kaupunki kaavoittaa ja luvittaa
toimitilahankkeet nopeasti. Nivalan
Teollisuuskylä rakennuttaa toimitiloja
tarpeen mukaan ja vuokraa niitä yrityksille.
Teollisuuskylä toteuttaa myös erilaisia
elinkeinoelämän kehittämiseen tähtääviä
projekteja. Kehittämistyössä tärkeä
kumppani on Kerttu Saalasti Instituutti
(Oulun yliopiston alueyksikkö), jonka
tavoite on edistää alueen elinkeinoelämän
monipuolistumista ja kilpailukykyä.

TUTUSTU NIVALAN
TEOLLISUUSKYLÄÄN
youtu.be/yuzbcywCpZY

Kuvake

Snapvideo

TIESITKÖ NIVALASTA?

Nivalan Teollisuuskylä on Suomen suurin teollisuuskylä
(noin 100 yritystä, joissa 1 000 työpaikkaa).
Nivalassa toimii myös Kerttu Saalasti Instituutti
(Oulun yliopiston alueyksikkö).

#jedukouluttaa
@jeduofficial

KOULUTUSKESKUS

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?
Puuttuuko tutkinto?
Haluatko vaihtaa alaa?

HAAPAJÄRVI
HAAPAVESI
KALAJOKI
NIVALA
OULAINEN
PIIPPOLA (Siikalatva)
YLIVIESKA

JAT
K
HA UVA
KU

f

www

Nivalassa on pitkät ammatillisen koulutuksen perinteet.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU tarjoaa
ammatillista perusopetusta nuorille ja aikuisille sekä
ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta jo työelämässä
oleville.

Majoitus | Juhla- ja kokouspalvelut | Vohvelikahvila
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LISÄTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT:

jedu.fi/koulutuskalenteri

Hotelli Huiskankorpi / Aseman Helmi
Asematie 20, Nivala • puh. 044 770 3435
asemanmajatalo.fi

Nivalan kaupunki
PL 10, 85501 NIVALA (Kalliontie 15)
puh. 040 344 7211
kirjaamo@nivala.fi
www.nivala.fi
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