Tule Sotkamoon
ja ole #lomalla365
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KATSO VIDEOMME!

TIESITKÖ TÄMÄN SOTKAMOSTA?
• perustettu vuonna 1647
• asukkaita noin 10 300
• asukastiheys 3,6 asukasta/km²
• vesistöjä 300 km²
• veroprosentti 19,75
• pesäpallon Suomen mestaruuksia 19 kpl
• kirjailija Veikko Huovisen kotikunta
• Sotkamossa toimivat Vuokatti–Ruka
Urheiluakatemia ja toinen Suomen
kahdesta Olympiavalmennuskeskuksesta.
• Pekingin talviolympialaisissa 2022
mitaleja voittaneet Iivo ja Kerttu Niskanen
sekä Krista Pärmäkoski ovat Sotkamon
urheilulukion kasvatteja.

Nokka kohti Sotkamoa
Tervehdys! Sotkamo on hieno kunta, mutta oletko
koskaan miettinyt, mistä se on saanut nimensä?
Tietysti minulta, Sotkalta! Olen keskeinen hahmo
myös Kalevalassa, jonka tarinoista moni sijoittuu
näihin upeisiin vaaramaisemiin. Sotkamo on yksi
kauimmin kuntakartalla esiintyneistä kunnista.
Täällä on aktiivista ja innostavaa, ja siksi minäkin
viihdyn Sotkamossa.
Täällä työ, asuminen ja vapaa-aika yhdistyvät
mutkattomasti. Muualla moni vain haaveilee
kattavista palveluista, kiireettömästä meiningistä
ja lähes rajattomista vapaa-ajan mahdollisuuksista, mutta meille sotkamolaisille ne ovat arkipäivää. Kaiken kruunaa kuvankaunis luonto.
Täällä nautit jokaisesta hetkestä kuin lomasta.
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Vuonna 2022 Sotkamo täyttää
375 vuotta. Luvassa on paljon erilaisia
tapahtumia ympäri vuoden. Lisäksi
keräämme juhlavuoden aikana
375 valokuvaa Sotkamosta ja
sotkamolaisuudesta kunnan asukkailta
ja Sotkamon ystäviltä.
24.7. vietetään Sotkamo-päivää
– tervetuloa!

LAAJA LAJIKIRJO SAMALLA
AREENALLA
V U O K AT T I A R E E N A
FOR FUTURE HEROES

Opistontie 1 88610 Vuokatti
044 414 8811 | sales@vuokattiareena.fi
vuokattiareena.fi
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Hyvää elämää
kaikenikäisille
Sotkamo on paras paikka pesueen kasvattamiseen. Untuvikot on huomioitu kuntastrategiassa,
ja Sotkamo on mukana myös UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, jonka tavoitteena on
ohjata kuntia tekemään lasten kannalta parhaita
ratkaisuja. Varhaiskasvatus sekä äitiys- ja lastenneuvolat ovat meillä huipputasoa.

Niin sotkanpoikien kuin ihmislastenkaan
elämä ei tietenkään ole pelkkää koulunkäyntiä.
Viime vuosina lapsille ja nuorille on rakennettu
uusia liikuntapaikkoja. Käytössä ovat myös
harrastepassi 6.–8.-luokkalaisille ja ePassi
16–20-vuotiaille 2. asteen opiskelijoille. Sotkamon
peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat
matkustavat ilmaiseksi SotKatti-paikallisbussilla.

Uudis- ja korjausrakentamista
yli 15 vuoden kokemuksella

Sotkamo ▶ P. 050 353 3315
» www.rklniskanen.ﬁ

Kun sattuu tai sairastuu, paikallinen
Lääkärikeskus auttaa. Löydät meidät
Sotkamon keskustasta.

mediellen.fi

050 338 8843
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Sotkamossa on kuusi alakoulua ja Tenetin
yläkoulu, jolle rakennetaan parhaillaan uusia
tiloja. Peruskoulun jälkeen täällä voi jatkaa
opintoja lukion yleis- tai urheilulinjalla tai
liikunta-alan ammatillisissa opinnoissa.
Täällä on myös hyvä vanheta. Lasten tavoin
seniorit on nostettu esille kuntastrategiassamme.
Terveyspalvelut on järjestetty järkevästi, ja
tekemisestä ei ole puutetta. Hiljattain valmistuneesta senioripuistosta löytyy laitteita
monipuoliseen kuntoiluun, kansalaisopisto
tarjoaa paljon erilaista senioriliikuntaa ja yli
70-vuotiaille on tarjolla maksuton uintivuoro
kahdesti viikossa. Eläkeläiset pääsevät maksutta
myös SotKatti-paikallisbussin kyytiin.

Arjen sujuvuus on nelilapsiselle perheellemme varmaan se isoin juttu. Neuvolat
ja perhepäivähoito palvelevat todella
hyvin, ja lapset viihtyvät koulussa. Myös
terveydenhuoltoon ja hammashoitoon
saa ajan nopeasti. Sotkamossa riittää
koko ajan tekemistä sekä lapsille että
aikuisille, ja harrastusryhmissä on
mukavasti tilaa uusille tulokkaille.
Oman mausteensa elämänmenoomme
tuovat matkailun kautta nousseet
palvelut. Tarjolla on muun muassa
mahtavia latuja ja laskettelurinteitä
sekä kylpylä ja upeita ravintoloita. Kun
vieraita tulee käymään, on heidät kiva
viedä tutustumaan niihin!
– Suvi Cederqvist

SOTKAMON YDINKESKUSTASSA

KAINUUNTIE 32 • p. 0400 313 885
Kirppari-Tuulan-Tori

 60 laadukasta
asiakaspaikkaa
 varusteltu
vuokrapalju
 Saimaa SUP
-laudat Myynti &
 Scogo Vuokraus
sähköskootterit

- VUODESTA 1991 -

Asunnot, liike- ja
toimitilat sekä
varastohotelli

Kainuuntie 36 | puh. 0400 671 062

www.ilkkatervonen.fi

MYYNTI JA
VUOKRAUS
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Palveluiden keskellä
Sotkamossa nautitaan poikkeuksellisen hyvistä
palveluista. Täällä voi käydä koulut eskarista
valkolakkiin tai ammattitutkintoon asti. Terveyskeskuksemme omalääkärimallia ja ruuhkatonta
päivystystä on ihasteltu ympäri Suomen.
Kirjasto ja uimahalli ovat ahkerassa käytössä,
ja kansalaisopisto tarjoaa väylän elinikäiseen
oppimiseen.
Sotkamo houkuttelee matkailijoita ympäri vuoden, ja näiden muuttolintujen myötä kaupallisten
palveluiden tarjonta on meille paikallisillekin
huippuluokkaa. Vain muutaman askeleen päässä
kotipesästä pääsee kylpylään, laskettelemaan ja
hiihtotunneliin. Täällä on monipuolinen ravintolatarjonta, paljon erikoisliikkeitä, hyvät ruokakaupat
ja tasokkaat majoitusmahdollisuudet.

RAVINTOLA RUTHAI
THAIMAALAINEN RAVINTOLA
Lounasbuffet ja à la carte –annokset,
myös mukaan otettaviksi. Tervetuloa!

Avoinna ma – to 11 – 18 | pe 11 – 19 | la 12 – 19.
Lounasbuffet: ma – pe 11 – 15 | la 12 – 15.

Torikatu 8, 88600
SOTKAMO, P. 045 183 3030
www.ravintolaruthai.fi
Ravintola Ruthai

erikoiskahvit, teet ja vaihtuvat
suolaiset sekä makeat herkut
vastaleivottuna omasta keittiöstä.
torikatu 8, sotkamo
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Sotkamo on monelle matkailukohde, mutta minulle koti. Ja kyllä
täällä onkin yhtä idyllistä kuin
kotipesässä!
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Työtä Sotkamoon tuovat muun muassa
matkailu, malmit, maatalous, metsätalous
ja marjat.

Täynnä elinvoimaa
Sotkamo on kehittyvä kunta, jossa panostamme
kasvuun monella tapaa. Töitä on tarjolla niin
paljon, että tekijöitä huhuillaan usein myös
naapurikunnista ja kauempaakin. Työpaikkatarjonta on todella monipuolista; kunnan lisäksi
työllistävät erilaiset yritykset ja tietysti matkailu.
Täkäläisten yrittäjien tukena on kattava asiantuntijaverkosto. Yritysasiantuntija auttaa ja neuvoo
niin uusia kuin pidempäänkin toimineita yrittäjiä,
ja Yritystulkki-palvelua voi hyödyntää yrityksen
perustamisessa ja kehittämisessä. Käytössä on
myös Etenijä-yrityspalveluseteli liiketoiminnan
kehittämisen tueksi. Tenetinvirran yritysalueella
on vapaita teollisuustontteja ja Snowpoliksen
teknologiakylässä toimistotiloja.

Katso vapaat tontit
Tonttipörssistä!
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Tee sinäkin kotipesäsi Sotkamoon!
Omakotitontit ovat tilavia ja lähellä sekä
palveluita että luontoa. Myös uusia
kerrostaloja on rakenteilla. Kunnan
vuokra-asunnoista vastaa Kiinteistö Oy
Sotkanmaa. Sotkamossa on myös paljon
vapaa-ajanasuntoja.

Kevennämme
liikenteen hiilijalanjälkeä
vastuullisesti tuotetuilla
akkukemikaaleilla
www.terrafame.fi
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KATSO LISÄÄ
AKTIVITEETTEJA OSOITTEESSA
www.vuokatti.fi/tekemista!

Kaunista luontoa
Kaupunkilintujen nokat loksahtavat auki, kun ne
kuulevat Sotkamon luonnosta. Koskemattomia
metsiä, kirkasta vettä, puhdasta ilmaa ja henkeäsalpaavia maisemia. Täällä kelpaa retkeillä,
vaeltaa, metsästää tai kalastaa!
Sotkamon ylpeyksiä ovat Hiidenportin ja
Tiilikkajärven kansallispuistot sekä kulttuurimaisemiksi valitut Vuokatinvaaran luonnonsuojelualue, Vuokatinvaaran jono, rantakylät ja
Naapurinvaaran vaara-asutus.
Ulkoilureitit, luontopolut, pyöräilyreitit ja ladut ovat
lähellä kaikkia. Koulujen pihat on rakennettu
lähiliikuntapaikoiksi, ja Hiukan uimaranta on
kesäpäivän unelma. Maksuton kuntosali mahdollistaa voimaharjoittelun jokaiselle. Monipuolisia
frisbeegolfratoja löytyy useita eri puolilla Sotkamoa. Suosittuja liikuntapaikkoja ovat myös jää- ja
uimahalli, jotka sijaitsevat Vuokatissa.
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Luonnosta nauttiminen kuuluu
jokaiselle räpylöiden kunnosta
riippumatta. Valittavana on myös
esteettömiä reittejä, ja lähitulevaisuudessa saavutettavuutta on
tarkoitus parantaa entisestään.

Paikallista
palvelua
vuodesta
1974

Lastaajantie 3, 88610 Vuokatti
p. 020 756 2510 | www.sotkamonjatehuolto.fi
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Aina jotain tekemistä
Sotkamossa sotkankin mieli lepää, mutta tylsää
täällä ei ole. Elokuvateatterissa pyörivät uutuusfilmit, ja Vuokatti Areenalla ja Hiukan pesäpallostadionilla järjestetään suuriakin konsertteja.
Täällä on myös monia kiinnostavia nähtävyyksiä.
Sotkamossa toteutetaan useita hankkeita ja
tapahtumia, jotka liittyvät Oulun valintaan
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
Urheilukulttuuri on täällä vahvasti läsnä. Sotkamon Jymy on Suomen parhaita pesäpallojoukkueita, jonka peleihin saapuu katsojia pitkienkin
matkojen päästä. Laduillamme järjestetään
myös paljon hiihtokisoja, jotka houkuttelevat
lähtöviivalle jopa lajin huippunimiä.

Sotkamoon on suunnitteilla elokuvakeskus, jossa voidaan toteuttaa
kansainvälisiä suurtuotantoja.

Sotkamon

Divari

Torikatu 1, Sotkamo
050 599 3579
Kirjat, lehdet, levyt
Tavaraosastolta ihania löytöjä
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Henkilö- ja pakettiautojen kattavat varaosa-, huolto-, korjaus- ja rengaspalvelut
Myönnämme työlle sekä osille takuun ja meiltä löytyy
valmistajien ohjeidenmukaiset tuotteet ja varaosat.
MYYNTI ja HUOLTO – Trapper mönkijät
– Kontio Motors sähköskootterit

Tervetuloa tutustumaan valikoimaan!

www.sotkamonvaraosa.fi | myynti@sotkamonvaraosa.fi | 040 552 5864 | 040 835 2056 | Raunilantie 4, 88600 SOTKAMO
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Minä suosin uintia, mutta mikä
on sinun lajisi? Käy osoitteessa

www.vuokatti.fi/tekemista
ja tutustu kattavaan liikuntatarjontaan!

Liikkeelle lajista
riippumatta
Sotkamossa voit harrastaa monipuolisesti
liikuntaa ympäri vuoden, haluatpa urheilla ulkona
tai sisällä. Nurkan takana odottavat urheilukentät,
uimahalli, jäähalli, ulkoilu- ja pyöräilyreitit, hiihtoladut ja kaikille avoimet lähiliikuntapaikat.
Täällä on loistavat mahdollisuudet hiihtoon
vuodenajasta riippumatta – kiitos hyvien
luonnonlatujen ja 1,2 kilometrin mittaisen
hiihtotunnelin. Pulikoimaan pääsee hallissa,
kylpylässä, upeilla hiekkarannoilla tai vaikka
avannossa. Jymyn kotikunnassa myös
pesäpallo on luonnollisesti vahvoilla.

Liikuntateknologian maisterija tohtorikoulutusohjelmat
Mittausteknologiaa urheilun
ja hyvinvoinnin mittauksiin

Elementis Minerals B.V. Branch Finland
Kajaanintie 54, 88620 Korholanmäki
Tel. +358 105 6211 | www.elementis.com

Liikuntateknologian yksikkö, Vuokatti
Liikuntatieteellinen tiedekunta
www.jyu.fi/sport/fi/liikuntateknologia
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Huippuolosuhteet
huipuille
Sotkamon Vuokatti on kansainvälisesti tunnettu
huippu-urheilun keskittymä. Täällä on erinomaiset
puitteet muun muassa maasto- ja ampumahiihdon, yhdistetyn, lumilautailun, pesäpallon sekä
uinnin tavoitteelliseen treenaamiseen.
Suomessa on kaksi olympiavalmennuskeskusta,
joista toinen toimii Vuokatissa ja Rukalla. Lisäksi
täällä on Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, jossa
voi yhdistää opiskelun ja huippu-urheilun yläkoulusta aina korkeakouluopintoihin tai varusmiespalvelukseen asti.

Mittaustekniikan yksikkö Kajaani

www.oulu.fi/
kajaaniuniversityconsortium

Marjojen arvoaineiden tutkimus | Terveys- ja hyvinvointisovellutukset | Reaaliaikaiset mittaukset teollisuuteen

Tule sinäkin Sotkamoon
ja ole #lomalla365!

Sotkamon kunta • Markkinatie 1 • 88600 Sotkamo • Puh. 08 615 5811 (vaihde)
kirjaamo@sotkamo.fi • www.sotkamo.fi • www.kotipesasotkamo.fi

Lokapalvelu Kähkönen Oy
Palveluitamme:
• Likakaivojen tyhjennykset
• Viemärien avaukset ja sulatukset
• Roska-astioiden tyhjennykset
Lokapalvelu Kähkönen Oy
• Kuiva-aineiden suurtehoimiurointi

0400 293 119
OTA YHTEYTTÄ!

Sotkamolaista jätehuoltopalvelua

Toimisto/asiakaspalvelu
040 152 6791
toimisto@lokapalvelukahkonen.fi

• www.jssuomi.fi

Lokapalvelu Kähkönen Oy

