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PALJAKAN LASKETTELURINTEIDEN JA KARAVAANARIALUEEN LIIKETOIMINNAT UUSIIN KÄSIIN
Paljakan laskettelurinteiden pitkään käydyt kauppaneuvottelut on saatu päätökseen. Hotel Paljakan yrittäjänä toimiva
Mika Puuronen on ostanut Paljakan laskettelukeskuksen ja Paljakan karavaanarialueen kaikki liiketoiminnot
kiinteistöineen Ukkohalla-Paljakka Hiihtokeskus Oy:ltä. Yrittäjät Mika Puuronen ja Kimmo Kyhälä allekirjoittivat
kauppakirjat 29.3.2019.
Ukkohalla-Paljakka Hiihtokeskus Oy on toiminut laskettelupalvelujen tuottajana Paljakassa vuodesta 2015 alkaen.
Paljakassa on rinteitä 15. Rinnetoimintojen, vuokraamon ja ravintoloiden liiketoiminnot siirtyvät Paljakkaan sijoittuvalle
uudelle yritykselle 10.5.2019 alkaen.
Laskettelun jatkuminen Paljakassa turvattu ja palveluiden kehittäminen jatkuu
Yrittäjät Mika Puuronen ja Kimmo Kyhälä jatkavat keskusteluja Ukkohallan ja Paljakan yhteistyöstä. - ”Minulle
tässä yrityskaupassa oli tärkeää, että Paljakassa käyvät turistit, kuntalaiset ja Paljakan matkailuyrittäjät saavat
tätä kautta varmuuden laskettelun jatkumisesta Paljakassa. Halusin päättää spekuloinnin laskettelurinteiden
mahdollisesta purkamisesta tämän hiihtokauden jälkeen.”, Mika Puuronen kertoo.
– ”Yrityskauppa tukee luonnollisesti myös hotellin liiketoimintaa.”, Puuronen jatkaa. – ”Olen pyörittänyt hotellia
nyt kaksi talvikautta ja nähnyt, että Paljakka kiinnostaa matkailijoita kotimaassa ja ulkomailla. Hyvät tulokset
kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa nyt päättyvällä talvikaudella ja kv myyntitapahtumissa nähty kasvava
kiinnostus Paljakkaan rohkaisi ottamaan tämän ison askeleen. Uskon Paljakkaan. Potentiaalia suurempiin
matkailijamääriin, ympärivuotiseen toimintaan on. Olemme uusineet hotellit tilat uuteen iskuun ja panostaneet
talviaktiviteettien tuotteistamiseen. Tämä yrityskauppa on luonnollinen jatkumo hotellissa jo tekemillemme
kehittämistoimille.”
- ”Heti lumien sulettua alamme valmistautumaan ensi talven laskettelukauteen ja aikatauluttamaan pöydällä
olevia muita kehityssuunnitelmia ja toimenpiteitä. Tiedotamme suunnitelmistamme lisää tämän kevään aikana.
Kutsumme Paljakan muut matkailutoimijat jo keväällä yhteispalaveriin, pääsemme vaihtamaan ajatuksia ja
ideoita miten yhdessä varmistamme Paljakan matkailukeskuksen kehittämisestä ja yrittäjien yhteistyöstä.
- ”Haluan esittää kiitokseni kaikille prosessissa mukana olleille. Puolangan kunnan panostuksesta olen erittäin
kiitollinen. Pormestari Harri Peltola ja elinkeinopäällikkö Heikki Kanniainen ovat merkittävästi edistäneet
sopimuksen syntyä rakentavilla keskusteluillaan yrityskaupan osapuolien kanssa. Molemmilla on varmasti ollut
kädet täynnä kunnan asioiden hoidossa, joten suurkiitos ajan löytymisestä myös tähän tärkeään,
loppuvaiheessaan paljon aikaa vieneeseen asiaan. Kiitokset myös Kimmo Kyhälälle hyvin sujuneista
neuvotteluista”, Mika Puuronen päättää.
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