
OPASKARTTA UKKOTEERI JA PIKKUHUKKA

Tämä opaskartta opastaa sinut Järvilomien Ukkoteeri ja Pikkuhukka mökeille.

Ukkoteeri Sijaitsee Savonrannassa joka on pieni Savonlinnan seutukunta. Savonranta
on noin  50 km päässä Savonlinnasta.

Oletamme, että lähdet matkaan Savonlinnasta ja jatkat tietä 14 itään. Savonlinnasta
seuraat kylttejä ”Joensuu” ja ”Kerimäki”.

Noin 12,4 kilometrin ajon jälkeen
Savonlinnasta käänny vasemmalle
tielle Anttolantie / 71. Tässä
tienviitta ”Joensuu” ja ”Kerimäki”. 

Ajat tätä rietä noin 19 km ja
käänny vasemmalle tielle
Savonrannatie / 474.. Tässä myös
iso kyltti ”Savonranta”. Kun olet
ajanut tätä tietä noin 13 km käänny
liittymästä vasemmalle jossa lukee
”Syvälahdentie”. Risteyksessä
myös sininen ”Järvilomat” kyltti.

Kun olet ajanut Syvälahdentietä
noin 5,5 km tulee ”Vänikäntien”
liitymä oikealle josta sinun tulee
kääntyä. Myös tässä risteyksessä
sininen ”Järvilomat” kyltti.

Kun olet kääntynyt Vänikäntielle
sinulla on noin kaksi kilometriä
matkaa Ukkoteeri mökille.
Opaskylttien mukaan sinun tulee
kääntyä vielä kaksi kertaa oikealle.

Jos käytät navigaattoria saattaa se
löytää paremmin  Vänikäntien kuin
mökin osoitteen Syväniementie.

Kun tulet Syväniementien päähän
opaskyltti opastaa sinut Ukkoteeri
ja Pikkuhukka mökkien pihaan.
Avaimet löytyvät avainlokerosta
pääoven vierestä. Avainlokeron
koodit saat myynnistämme noin
viikkoa ennen varausjakson alkua.
Avain käy päärakennukseen ja
saunarakennukseen. Palauta
avaimet samaan lokeroon
lähtiessäsi.

Muistathan olla huolellinen
avaimien kanssa!

SIIVOUSOHJEET 

Perehdy näihin siivousohjeisiin huolellisesti. Huolellinen loppusiivous kestää usean tunnin joten huomiothan 
sen jo lomaa suunnitellessasi. Voit tilata loppusiivouksen myös ennen lähtöäsi mökiltä jos aikasi ei riitä 
siivoukseen. Toivomme kuitenkin loppusiivouksen tilaamista etukäteen. 
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Imuri löytyy mökiltä eteisen vieressä olevan huoneen kaapista. Kaapista löytyvät myös pölypussit ja 
pesuaineet. Lattianpesuvälineet löytyvät myös kaapista.

Jos olet tilannut loppusiivouksen huolehdithan silti seuraavista asioista:

✔ huonekalut, sängyt, istuimet ja peitteet ovat oikeilla paikoillaan!

✔ astiat ovat pestynä ja paikoillaan kaapissa!

Yleistä

✔ Puistele matot ja vuodevaatteet

✔ Laita vuodevaatteet kaappeihin ja päiväpeitot sänkyihin

Siivoa keittiö

✔ pese astiat ja laita ne kaappeihin. Tyhjennä roska-astiat
(muista puhdistaa roskavaunu)

✔ tyhjennä ja puhdista jääkaappi ja pakastin. Pese liesi, uuni ja mikroaaltouuni.

✔ tarkasta kahvinkeittimen, vedenkeittimen ja leivänpaahtimen siisteys

✔ pyyhi pöytien ja tasojen pinnat ja kaapistojen ovet

Siivoa sauna, pesuhuone ja wc

✔ muista wc-pönttö, lavuaari ja peilit. Tyhjennä roska-astiat

Muut asiat

✔ Tyhjennä tuhkat takasta

✔ Imuroi lattiat (muista kaappien alustat) ja sohvat.

✔ Pyyhi lattiat kostealla niin että kaikki tahrat ovat lattioista pois!

✔ Tarkasta ikkunat ja pyyhi tarvittaessa

✔ Sulje ikkunat ja kaikki ovet. Pese ikkunapinnat tarpeen mukaan.

✔ Puhdista  grilli aina jokaisen käytön jälkeen.

✔ Mikäli lemmikki on ollut mukana lomamökillä, huolehdi lemmikin jäljiltä myös pihan siisteydestä. Ole 
erityisen huolellinen ettei huoneistoon jää lemmikinkarvaa!

Muista tehdä siivous huolellisesti. Haluamme, että seuraavallakin mökin vieraalla on yhtä siisti mökki 
käytössään kuin sinullakin oli!

→ Tilaamattomasta loppusiivouksesta laskutetaan kulujen mukaan.

OHJEITA MÖKILLE

Mökki on käytössäsi tulopäivästä klo 16 aina lähtöpäivään klo 12 saakka. Ukkoteeri ja Pikkuhukka mökillä on
uskomattomat maisemat joissa silmä lepää - muistathan pysähtyä nauttimaan niistä ja luonnon 
hiljaisuudesta!

Muistatan tuoda omat petivaatteet ja omat hygieniatarvikkeesi ellet ole ostanut niitä meiltä. Mökillä ei ole 
myöskään yleensä mausteita joten jos niitä tarvitset muista tuoda niitä. 

Ukkoteeri mökissä on kahdeksan makuupaikkaa neljässä makuuhuoneessa ja Pikkuhukka mökissä on neljä 
makuupaikkaa kahdessa makuuhuoneessa. Huoneissa on vuoteet, yöpöytä ja lukuvalo sekä peili. Huoneissa
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on laminaattilattiat sekä seinäpatterit. Seinäpattereiden lämpötilaa voit säätää patterin reunassa olevasta 
säätimestä

Molemmissa mökeissä on keittiöt. Ukkoteeri mökin keittiö on paremmin varusteltu ja sieltä löytyy 
astianpesukone, mikroaaltouuni, liesi, uuni, jääkaappi/pakastin ja vesipiste. Pikkuhukka mökissä on muuten 
samat varusteet kuin Ukkoteerissä mutta astianpesukone puuttuu. Astiasto kahdeksalle löytyy Ukkoteeri 
mökiltä ja astiasto neljälle Pikkuhukasta. Ruokailutilasta lötyyy massiivinen ruokapöytä.

Olohuneesta löytyy mukavat nahkasohvat ja sohvapöytä sekä tv. Olohuoneessa ja keittiötilassa on 
laattalattiat ja lattialämmitys.

Molemmissa mökeissä on pesuhuone jossa on wc, lavuaari ja yksi suihku. Ukkoteeri mökissä on lisäksi 
pyykinpesukone.

Mökissä oleva kamiina syttyy helposti jos käytät ensin vähän pieniä puita ja sytykkeenä vaikka paperia. Kun 
sytytän kamiinan ensimmäisen kerran jätä takan luukku auki salpaa vasten että takka syttyy kunnolla ja sulje 
luukku vasta kun puut ovat syttyneet kunnolla.Kamiinan alaosassa on kolmiosainen tehonsäätö jota 
käyttämällä voi säädellä tulisijan vetoa sekä sen tehoa. Puita lisätessäsi avaa luukku varovasti ettei savua 
pääse mökkiin.

Sama ohje käy myös saunan tulipesään. Puita löytyy puuvajasta päärakennuksen vierestä. Vajassa on myös
pölkky ja kirves jos haluat tehdä sytykepuita.

Sauna  on perinteinen pesusauna jossa samassa tilassa myös peseydytään. Jos kaipaat suihkua voit käydä 
suihkussa päärakennuksessa. Saunan kiukaassa on vesisäiliö joka täytetään vedellä ennen tulen 
sytyttämistä ja vesi lämpenee samalla kun saunanssa lämpö nousee. Saunasta saat hyvät miedot löylyt 
kesäisin jo tunnin lämmittämisellä mutta kun maltat lämmittää pari  tuntia ovat löylyt jo melkoiset! Saunan 
kiuas on jatkuvalämmitteinen kiuas eli puita on laitettava pesään lisää saunaa käytettäessä että kiuas pysyisi
kuumana. Sopiva lämpötila on makuasia mutta kiuas on kuitenkin oltava niin kuuma että kiuaskivet ovat 
lämmenneet riittävästi ja heitettävä vesi höyrystyy sitä heitettäessä kiville. Vettä heitetään pienissä erissä. 
Jos heitettävä vesi menee kivien läpi kiukaan metalliseen runkoon saakka on joko kiuas liian kylmä tai vettä 
heitetään liian paljon. Vesi saunalle tulee pumpulla järvestä ja saunassa sisällä on hana. Saunalla ei ole 
peflettejä.

Kylpypalju syttyy myös hyvin samoilla ohjeilla kuin päärakennuksissa olevat kamiinatkin. Muista laskea 
kylpytynnyriin ensin vettä saunan takaa olevasta hanasta tulipesän pinnan yli ennen kuin sytytät tulen. 
Vartioithan veden täyttymistä ettei vesi ala valua kylpynnyristä rinteeseen.. Kylpytynnyri vaatii aktiivista 
lämmitystä usean tunnin ajan (kesällä min. 4H ja talvella min. 6h). Muistathan päästää vesi pois käytön 
jälkeen (varsinkin talvella!).

Terassit saunan ja päärakennuksen edessä voivat olla joskus kosteat ja liukkaat. Myös rappuset rantaan 
voivat olla liukkaat. Olethan varovainen!

Kaasugrilli on terassilla päärakennuksen vieressä. Laitat ensin kaasun päälle kaasupullon päällä olevasta 
vipukytkimestä. Kaasugrillissä vasemmanpuoleisessa kaasusäätövivussa on sytytin. Painat säädintä ensin ja
käännät vähän vasemmalle ja kuulet kaasun virtaavan. Käännä sitten enemmän ja kuulet naksahduksen kun
sytytin iskee kipinää ja tulen pitäisi syttyä. Jos tuli ei yrityksistä huolimatta syty voi sytyttää myös varovasti 
tulitikuilla. Tuulisella säällä kaasugilli voi myös sammua. Muistathan sulkea kaasun käytön jälkeen! 

Soutuvene on käytössäsi koko loman ajan. Jos haluat soudella turvallisesti muistathan tuoda omat 
pelastusliivit (mökillä on kahdet liivit) Käytön jälkeen kiinnitä vene huolellisesti ja aseta airot veneen sisään.

Laiturin päässä on matalaa (vain noin 1-1,5 m) joten ole varovainen. Jos haluat kalastaa muista omat 
kalastusvälineet.

Muistathan, että olet mökkilomalla – se vaatii välillä vähän seikkailuhenkeä!

Hauskaa lomaa!

Järvilomat
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