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RELEASE: Christmas 2022 and New Year 2022/23 in Paljakka 
Since Spring 2019, North Finlandia Travels Oy (Ltd) has been the operator responsible for the running of the 
Paljakka ski slopes, the Bistro, the Riekko Bar, the Hotel Paljakka and the Paljakka Caravan Site. 

Mäkinäköala Oy (Ltd) is the designated operator of the bowling alley as well as the rental operations that are also 
housed within the Paljakkatalo. Mäkinäköala Oy has been the operator since the re-opening of the Paljakkatalo in 
Spring 2022. 

Hotel Paljakka and Paljakkatalo open for Christmas and New Year 

Hotel Paljakka and Paljakkatalo are open, and they will continue to be so throughout Christmas and through the 
New Year. In addition to accommodation services at the hotel, the bar in the lobby of the hotel is also open. 
Restaurant services will be available in both the Paljakkatalo and in the hotel. The bowling alley, tourist info and 
equipment rental office located in Paljakkatalo are open.  

Paljakka Ski Centre and slope restaurants will not be open for Christmas 

" Yesterday we had to make the sad decision not to open the Paljakka Ski Centre for this Christmas. The slopes, the 
slope side restaurants (Bistro and Riekko), and the ski rental office will remain closed at least until the end of 
January.” George Hand, the owner of North Finlandia Travels Oy (Ltd) and Mäkinäköala Oy (Ltd) states. 

The decision is based on a series of surprising and disappointing events for NFT. The company's CEO, Mika 
Puuronen, tended his resignation on the 1st August 2022 without informing George Hand. This revelation was 
followed by the damning information that NFT had also been without a board of directors since the beginning of 
October 2022. George Hand was only made aware of this information on the 18th of October.   

Preparations for restarting North Finlandia Travel Oy’s site operations began immediately. As the owner of the 
company had no prior role in the day-to-day operations, this restart of the company took time. 

– “Regardless of working around the clock, we are unable to open the slopes or the bistro now. We hope to be able 
to open the services in mid-February at the latest. We will issue another release as soon as possible, at the latest 
during January.”, George Hand states. 

We apologise 

We apologise for any inconvenience that has been caused in not being able to open the downhill ski slopes and 
slope side restaurant causes. We also apologise for not being able to inform about this earlier than today. We tried 
our best to start operations up right until the final moments. Of course, the fight continues. Paljakka is a wonderful 
place. 

We are extremely saddened of the situation. Unfortunately, we did not have enough time nor resources to salvage 
the operations of the site for this Christmas and New Year.  

From this point on, we will be issuing additional releases as and when new information is available and relevant to 
the re-opening of the services. We would like to thank the staff on-site who have remained with us through this 
tough time as well as the Puolanka municipality for their continued support and understanding. 

Thank you for your patience, 

George Hand and the staff at Paljakka. 

Further information on the companies (North Finlandia Travels Oy, Mäkinäköala Oy): 

Charlie Hand, Consultant, Hands On Property, +44 (0) 7595279642 
 
Further information on the services and opening hours in Paljakka: 

Toni Haapala, +358 40 4126 473 
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TIEDOTE: Joulu 2022 ja uusi vuosi 2022/23 Paljakassa 
North Finlandia Travels Oy (NFT), on vastannut Paljakan laskettelurinteiden, Bistro ja Riekko rinneravintoloiden, 
Paljakan Caravan alueen ja Hotel Paljakan palveluista keväästä 2019 alkaen.  

Paljakkatalon keilahalli ja välinevuokrauspalvelut ovat Mäkinäköala Oy:n liiketoimintaa huhtikuusta 2022 alkaen.  

Hotelli Paljakka ja Paljakkatalo palvelevat jouluna ja uutena vuotena  

Hotelli Paljakka ja Paljakkatalo on avoinna, myös vuoden vaihtumisen jälkeen. Majoituspalvelujen lisäksi hotellin 
aulabaari on avoinna. Ravintolapalveluja löytyy sekä Paljakkatalosta että hotellista. Paljakkatalossa sijaitsevat 
keilahalli, infopiste ja välinevuokraamo ovat avoinna. 

Paljakan rinteitä ja rinneravintoloita ei avata jouluksi 

- ”Jouduimme eilen tekemään surullisen päätöksen, että emme avaa Paljakan rinteitä jouluksi. Rinteet, 
rinneravintolat Bistro ja Riekko sekä suksivuokraamo pysyvät suljettuna ainakin tammikuun loppuun saakka.”, 
NFT ja Mäkinäköala Oy yhtiöiden omistajaa George Hand toteaa. 

Päätöksen taustalla on NFT:ssä omistaja George Handin täysin yllättäneet ja erittäin valitettavat tapahtumat. Yhtiön 
toimitusjohtaja Mika Puuronen erosi tehtävästään 1.8.2022 siitä yhtiön omistajalle George Handille siitä 
ilmoittamatta. Toinen ikävä yllätys oli, että yhtiöllä oli ollut toimivaa hallitusta lokakuun 2022 alusta alkaen. 
Yhtiön omistaja George Hand sai nämä huonot uutiset tietoonsa vasta 18. lokakuuta.  

Valmistelut North Finlandia Travels Oy:n toiminnan uudelleen käynnistämiseen aloitettiin välittömästi. Koska 
yrityksen omistajalla ei ole ollut roolia päivittäisessä toiminnassa, yrityksen uudelleen käynnistäminen vei aikaa. 

- ”Vaikka olemme tehneet töitä yötä päivää, emme valitettavasti pysty avaamaan laskettelurinteitä ja 
rinneravintoloita nyt. Toivomme pystyvämme avaamaan palvelut viimeistään helmikuun puolivälissä. Tiedotamme 
asiasta mahdollisimman pian, viimeistään tammikuun aikana.”, George Hand toteaa 

Pahoittelumme 

Pahoittelemme laskettelurinteiden ja rinneravintoloiden kiinni olemisesta aiheutuvaa haittaa ja mielipahaa. 
Pahoittelemme myös sitä, ettemme voineet ilmoittaa asiasta aikaisemmin kuin tänään. Teimme parhaamme, 
taistelimme loppuun saakka. Taistelu toki jatkuu. Paljakka on upea paikka. 

Olemme erittäin surullisia tilanteesta. Valitettavasti meillä ei ollut tarpeeksi aikaa eikä resursseja joulun ja uuden 
vuoden pelastamiseen.  

Tästä eteenpäin tiedotamme sitä mukaa, kun uutta tietoa palvelujen uudelleen avautumisesta on saatavilla. 
Haluamme kiittää Paljakassa yritystemme henkilökuntaa. He ovat pysyneet rinnallamme läpi tämän vaikean ajan, 
sekä Puolangan kuntaa jatkuvasta tuesta ja ymmärryksestä. 

Kiitos kärsivällisyydestänne, 

George Hand ja henkilökuntamme Paljakassa  

Lisätietoja yrityksistä, englanniksi (North Finlandia Travels Oy, Mäkinäköala Oy): 

Charlie Hand, Consultant, Hands On Property, +44 (0) 7595279642 
 
Lisätietoja Paljakan palveluista ja aukioloajoista: 

Toni Haapala, +358 40 4126 473 
 


