POSITIIVISTEN UUTISTEN SOTKAMO

Tervetuloa
Sotkamoon!

Sotkamon kunta
Markkinatie 1
88600 Sotkamo

Sotkamossa työ, vapaa-aika ja arjen helppous luovat
perustan onnelliselle elämälle. Arki soljuu eteenpäin
muitta mutkitta: kunnassa on hyvät palvelut vauvasta
vaariin ja runsaasti valinnanvaraa vapaa-ajan viettoon.
Myös omaleimainen luonto harjuineen, hiekkarantoineen ja jylhine metsineen kuuluu tiiviisti sotkamolaiseen
arkeen.
Sotkamo on vireä ja toimelias kunta, josta löytyy
rohkeutta kokeilla ja uskallusta tehdä. Kuntastrategian
mukaan vahvoja elinvoimatekijöitä ovat Matkailu, Malmit, 360º
Maatalous, Metsätalous ja Marjat. Näillä aloilla toimii panoraama
kasvuhaluisia yrityksiä, jotka tarjoavat jatkuvasti
monipuolisia työmahdollisuuksia osaajille.

Tervetuloa Sotkamoon – saatat tulla jäädäksesi!

Sotkamo lyhyesti
•
•
•
•
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370 vuoden historia, nykykunta perustettu vuonna 1647
asukkaita noin 10 500
asukastiheys 3,6 asukasta/km²
pinta-ala 2 952 km², joista vesistöjä 300 km²

vaihde puh. 08 615 5811
kirjaamo@sotkamo.fi
www.sotkamo.fi

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

ROVANIEMI
(350 km)

KUUSAMO
(250 km)

Sotkamo sijaitsee Kainuun maakunnan eteläosassa
hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnan kaksi
taajamaa, kirkonkylä ja Vuokatti, ovat noin kuuden
kilometrin etäisyydellä toisistaan.

OULU
(180 km)

KAJAANI
(40 km)

SOTKAMO /
VUOKATTI

KUOPIO
(180 km)

HELSINKI
(550 km)

Sotkamon

ätehuolto

- luontoa ei jätetä -

Lastaajantie 16, 88610 Vuokatti
puh. 020 7562 510
toimisto@sotkamonjatehuolto.fi
www.sotkamonjatehuolto.fi
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Asetu Sotkamoon
Sotkamon kunta tarjoaa monipuolisia tonttivaihtoehtoja
Härkökiven, Emäntäkoulun ja Nivun asemakaava-alueilta
sekä Sotkamojärven etelärannan alueelta, jonne on kaavoitettu parikymmentä uutta tonttia. Tonttikoot ovat pääsääntöisesti noin 1 200–1 500 m², mutta suurempiakin tontteja
löytyy.
Härkökiven alue sijaitsee Vuokatissa Tenetinvirran varrella.
Alueen ympäri kiertää ulkoilureitti ja talvella latu, joka on
yhteydessä Vuokatin laajaan latuverkostoon. Alueelta on
hyvät kevyen liikenteen yhteydet Vuokattiin ja Sotkamoon.
Alueella on kaksi venevalkamaa.
Emäntäkoulun alue sijaitsee Vuokatinvaaran juurella
Vuokatin taajaman länsiosassa. Alueelta on järvinäkymä
Nuasjärvelle. Urheilu- ja retkeilymahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä Vuokatin latuverkosto kulkee lähistöllä.

Kunta myy tontteja myös vapaa-ajan rakentamiseen.
Lomatontteja on Koulurinteen alueen upeissa vaaramaisemissa, hyvien hiihto- ja retkeilymahdollisuuksien äärellä.
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Nivun alue sijaitsee Sotkamon kuntakeskuksen pohjoispuolella. Keskustaajaman palvelut ovat parin kilometrin ja
ala-aste reilun kilometrin päässä. Kaava-alueen halkaisee
Sotkamojärveltä Pirttijärvelle kulkeva latu-ura, joka liittyy
koko Sotkamon latuverkostoon.
Sotkamojärven etelärannan alue sijaitsee Sotkamojärven
rannalla. Kunta on kaavoittanut alueelle 18 uutta tonttia,
joista kaksi on omarantaisia. Tulevien asukkaiden käytössä
on myös venevalkama. Hiukan-Pöllyvaaran ulkoilualue
on lähietäisyydellä ja Sotkamojärven ladulta yhteys koko
Sotkamon latuverkostoon. Alueelta on myös hyvät kevyen
liikenteen väylät keskustaan.
Sotkamo & Vuokatti alueen vapaat omakotitalo-, vapaa-ajan asumisen- ja teollisuustontit
löytyvät tonttipörssistä.

agraafi

Kuvake

Snapvideo

Etsitkö vuokra-asuntoa Sotkamosta? Kiinteistö Oy
Sotkanmaa tarjoaa vuokrakoteja kuntalaisille sekä
kuntaan töihin ja opiskelemaan tuleville.
Lue lisää osoitteesta www.sotkanmaa.fi.

Tenetinvirran teollisuusalueella on rakennusvalmiita
yritystontteja. Lisäksi Nivun alueelle, kirkonkylän läheisyyteen on kaavoitettu teollisuustontteja. Molemmat
alueet sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella.
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TASOKASTA JA KOHTUUHINTAISTA
ASUMISTA SOTKAMO-VUOKATTI -ALUEELLA
Sotkamon kunnan omistama Kiinteistö Oy Sotkanmaa tarjoaa asuntoja kuntalaisille ja kuntaan töihin
tai opiskelemaan tuleville. Tutustu kohteisiin ja tee
sähköinen asuntohakemus: www.sotkanmaa.fi.
Keskuskatu 12, 88600 Sotkamo • p. 044 7502 713 • www.sotkanmaa.fi
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Monipuoliset peruspalvelut kuntalaisille
Sotkamon kunta tuottaa hyvätasoiset peruspalvelut kaikenikäisille. Lapsiperheiden arkea sujuvoittavat monipuoliset
varhaiskasvatuksen palvelut: kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, vuoropäiväkoti ja ryhmäperhepäivähoito. Äitiys- ja
lastenneuvolat toimivat suositusten mukaan ja palvelu onkin
tutkitusti maan kärkitasoa ¹. Kunnasta löytyvät myös koululaisten, työikäisten ja vanhusten monipuoliset ja laadukkaat
terveys- ja sosiaalipalvelut.

360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

¹ YLE UUTISET 12.12.2018
Kainuun neuvolapalvelut ovat maan kärkitasoa.
www.yle.fi/uutiset/3-10550497

agraafi
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Kuvake

Snapvideo

MYYJÄ · HOTELLIPÄÄLLIKKÖ · RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ · MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
MARKETPÄÄLLIKKÖ · VASTAANOTTOVIRKAILIJA · VUOROPÄÄLLIKKÖ
PALVELUNEUVOJA · KERROSHOITAJA · KOKKI · TOIMITUSJOHTAJA · PALVELUVASTAAVA · ASIAKKUUS- JA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ · PALVELUPÄÄLLIKKÖ
PRISMAJOHTAJA · VASTAANOTTOPÄÄLLIKKÖ · KEITTIÖMESTARI · TOIMIALAJOHTAJA · APULAISMARKETPÄÄLLIKKÖ · RAVINTOLAN APUTYÖNTEKIJÄ
MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ · LIIKENNEMYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ · HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
TARJOILIJA · LASKENTAPÄÄLLIKKÖ · LIIKENNEMYYMÄLÄTYÖNTEKIJÄ · SIHTEERI
MAINOSASSISTENTTI · KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ · MAINONNANSUUNNITTELIJA
RYHMÄPÄÄLLIKKÖ · CONTROLLER · JÄRJESTELMÄVASTAAVA · TARJOILIJA

OSUUSKAUPPA MAAKUNNALLA ON TÖITÄ 450 IHMISELLE

MEILLÄ VOI OLLA

TYÖTÄ
SINULLEKIN
maakunta.fi
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Opintie kotinurkilla
Sotkamossa koko opintopolun esiopetuksesta ammattiin
voi kulkea lähellä kotia. Esiopetusta järjestävät päiväkotien
esiopetusryhmät. Perusopetuksesta huolehtivat kunnan
kuusi alakoulua ja yksi yläkoulu.
Yläkoulun jälkeen opintoja voi jatkaa kunnan omassa
lukiossa yleislinjalla tai urheilulukiossa. Vuokatti–Ruka
-urheiluakatemia on tuottanut mitalisteja ja olympiavoittajia
useissa talviurheilulajeissa. Vuokatissa on mahdollista opiskella liikunta-alan ammattiin – aina maisteritasolle saakka.
Lisää vaihtoehtoja opiskeluun on vain puolen tunnin
ajomatkan päässä Kajaanissa. Siellä ammattiin johtavaa
koulutusta tarjoavat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin
ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston alainen Kajaanin
yliopistokeskus.

Nuoret voivat suorittaa varusmiespalveluksenkin
kotinurkilla. Kajaanissa sijaitseva Kainuun prikaati on
varusmiesten määrässä mitattuna Suomen suurimpia
joukko-osastoja.
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Töitä nyt ja
tulevaisuudessa
Sotkamon kärkitoimialoja ovat kaivosala, matkailu, maa- ja
metsätalous sekä marjatalous. Muun muassa näillä aloilla
toimii useita kasvuhaluisia yrityksiä, jotka investoivat ja
kehittävät toimintaansa rohkeasti tulevaisuuden tarpeita
varten.
Kasvun siivittämänä Sotkamoon ja lähiseudulle syntyy
jatkuvasti uusia työpaikkoja. Työvoiman tarvetta lisää myös
se, että työpaikkoja vapautuu koko ajan eläköitymisen
kautta. Yritysten hyvä vauhti avaa ovia lisäksi kokonaan
uudelle yritystoiminnalle.
Sotkamossa tiedetään, että menestyvät yritykset tekevät
tulevaisuuden. Kunta tukee yritysten menestymisen
mahdollisuuksia luomalla kasvua tukevia olosuhteita,
auttamalla osaavan työvoiman löytämisessä ja kehittämällä
elinympäristöä entistä vetovoimaisemmaksi.

Sotkamossa on töitä. Tule tekijäksi joukkoon!

Maa- ja metsätalous sekä marjatalous ovat tärkeitä elinkeinoja Sotkamossa. Aloilla toimivat yritykset kehittävät
toimintaansa innovatiivisesti kohti tulevaisuutta.

Urheilun ja liikunnan ympärille on syntynyt monenlaista
yritystoimintaa. Vuokatti on kansainvälisesti tunnettu
matkailu- ja liikuntakeskus, jossa käy matkailijoita ympäri
vuoden. Myös useat maatilat tarjoavat majoitusta ja muita
matkailupalveluita.
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Tervetuloa Touhula Vuokattiin!
Härkökivenkatu 1,
88610 Vuokatti
Tutustu toimintaamme ja hae päivähoitopaikkaa
www.touhula.fi
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Rajattomasti
vapaa-ajan tekemistä
Sotkamossa voi harrastaa monipuolisesti liikuntaa ympäri
vuoden, halusipa liikkua ulkona tai sisällä. Läheltä löytyvät
muun muassa urheilukentät, uimahalli ja jäähalli. Kaikille
avoimia lähiliikuntapaikkoja on useiden koulujen yhteydessä.
Ja hiihtotunnelikin on täällä omasta takaa.
Luonto on iso osa sotkamolaista vapaa-aikaa. Taianomaisesta maisemasta vaaroineen, metsineen ja hiekkarantoineen voi nauttia retkeilyn, vaelluksen tai vaikkapa metsästyksen parissa. Laajat ja määrällisesti kattavat valtion maat
ja metsät sekä vesistöt mahdollistavat metsästämisen
ja kalastamisen helposti. Sotkamossa on kaikkiaan noin
60 000 ha valtionmaata, jossa jokaisella sotkamolaisella
on vapaa metsästysoikeus. Lähelle luontoa pääsee myös
alueen kansallispuistoissa Hiidenportissa tai Tiilikkajärvellä.
Paikalliset yhdistykset ja seurat järjestävät monenlaista
harrastustoimintaa kaikenikäisille. Niiden tarjonnassa on valinnanvaraa partiosta teatteriin ja urheiluun. Tekemistä vapaaaikaan löytyy totta kai myös kirjastosta ja kansalaisopistosta.

360º
panoraama

Kuvagalleria

Tutustu ja ihastu sotkamolaiseen luontoon!
Poimi vinkkejä vaikkapa tubettaja
Veksun
360º
videoilta.
panoraama

agraafi
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Kuvake
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Cinemagraafi

Kuvagalleria

Kuvake

Cinemagraafi

Snapvideo

Kuvake

Ajantasaiset tiedot
Sotkamon alueen liikuntapaikoista ja varauskalenteri löytyvät osoitteesta
www.liikaha.fi.
Snap-

video

Esitteen valokuvat:
Antti Tervo, Hannu Kilpeläinen,
Jesse Karjalainen, Juuso Hyvönen,
Timo Mustonen, Tuija Matela ja
Valtteri Mulkahainen

Mondo Minerals B.V. Branch Finland
Kajaanintie 54, 88620 Korholanmäki
Tel. +358 105 6211
www.mondominerals.com
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• www.jssuomi.fi

Suomen ensimmäinen
hopeakaivos

Lisätietoa www.silver.fi tai info@silver.fi
Sotkamo Silver Oy | Hopeatie 20, 88600 Sotkamo

