Hanhenpesän varustus ja yleistä etoa
Osoite: Hanhiniemen e 30, 74140 Iisalmi
Vuokranantajan puh: 040 564 1502, Päivi Hutukka 044 027 8799, Seppo Mää ä

Hanhenpesä sijaitsee Iisalmessa Niemisillä, Nieminen -nimisen järven etelärannalla.
Matkaa Iisalmesta 15km, Kuopiosta 87km, Kajaanista 100km, Helsingistä 468km.
Etäisyys lähimpään naapuriin on n.200 m.

Oleskelu mökillä
Vuokraaja ilmoi aa saapumisajan mökinomistajalle ja avaimet tuodaan mökille sovi una aikana.
Mökki on vuokralaisen käytössä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12, ellei vuokranantajan
kanssa muuta sovita.
Jos vuokralainen ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa hävi äneen ne,
mökinomistajalla on oikeus periä vuokralaiselta lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet kulut.

Mökki
Mökin yläkerrassa on yksi iso makuuhuone, jossa on parivuode, levite ävä sohvasänky, 120cm leveä sänky,
2 kpl 80cm vuode a ja tai opatja, josta saa vuoteen. Yläkerran makuuhuoneen eteisessä on vuodesohva,
josta saa vuoteen kahdelle. Tässä lassa on myös karaokelai eet. Mökillä on myös retkisänky vauvalle.
Peitot ja tyynyt löytyvät kymmenelle henkilölle. Lakanat ja pyyhkeet vuokraaja tuo mukanaan tai etukäteen
sovi una liinavaa eet voi vuokrata myös mökiltä hintaan 10€/hlö, sänkyihin valmiiksi peda uina.
Makuuhuoneessa on vaaterekki, johon voi ripustaa vaa eita. Kaappi laa vaa eille ei ole.
Tupakei ön varustukseen kuuluu jääpakas nkaappi (jenkki), kahvinkei n, mikroaaltouuni, skikone,
leivänpaahdin, vedenkei n, sekä ruuanlai oon ja ruokailuun tarvi avat as at. (10 henkilölle)
Kei ökalusteiden pinnat ovat muovisia, joten ne eivät kestä kuumaa ja tämä on huomioitava ruokaa
lai aessa.
Alakerran tuvassa on sohva, takka ja neljän hengen ruokapöytä. Tuvan suuret ikkunat ovat järvelle päin.
Ilta-auringon lasku maalaa maiseman tuvan ikkunoihin.
Pesu loissa on WC –py y, suihku ja lavuaari. Lämminvesivaraaja on 100 litraa.
Pukuhuoneessa on siivouskomero, jossa tarvi avat siivousvälineet ja -aineet, pölyimuri, silitysrauta, käsi - ja
as apyyhkeitä, peﬂe ejä, sekä vessapaperit.

Sauna
Mökin yhteydessä on puulämmi einen sauna. Talviaikaan sauna toimii oivallises myös mökin
lämmi ämiseen.
Vuokralaisilla on käytössään myös ulkosauna. (Talviaikaan erikseen sovi una).Ulkosaunalla on kesäisin
juokseva vesi, mu a muina aikoina sauna on käyte ävissä kantovedellä. Ulkosaunalla ei ole sähköjä.

Yleistä etoa
Ranta on n 100 m päässä mökiltä. Ranta on loivas syvenevä, joten se soveltuu myös pienten lasten
uimarannaksi. Rannassa on hiekkapohja, mu a syvemmällä pohja muu uu mudaksi. Ranta soveltuu hyvin
lasten leikkeihin ja auringono amiseen. Uimaranta on pääasiassa vain mökkiläisten käytössä, mu a
lämpiminä kesäpäivinä uimarannalla voi käydä myös vuokranantajan perheenjäseniä.
Mökin ympärillä on peltoa, joutomaata ja rantaa. Rantaa laiduntavat kesäisin kesyt ko eläimet (lampaita,
vuohi), lalla voit huomata liikkuvan myös minipossun ja koiran. Talvella eläimiä voi käydä katsomassa
navetassa vuokranantajan kanssa sovitus .
Vuokralaisen käyte ävissä myös vene, kanoo , grillikatos, kaasugrilleineen. Grillikatoksen vieressä on
nuo opaikka, josta avautuu upeat maisemat järvelle.
Loppusiivouksen vuokraaja suori aa itse tai laa vuokranantajalta loppusiivouksen (kts. hinnasto).
Loppusiivoukseen kuuluu tavaroiden paikoilleen ase eleminen, as oiden skaaminen, imuroin , moppaus,
jääkaapin puhdistus, pintojen pyyhkiminen, roskien vien , sekä saunojen ja pukuhuoneiden siis minen,
grillikatoksen siis minen ja grillin puhdistaminen.
Lapsille mökillä on hieman leluja, kirjoja ja leikkimökki.
Alla kopio kartasta, jossa näkyy mökki ja sen ympäristöä:

