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Arvoisa majoittuja,

TERVETULOA
LOMAKYLÄÄN!
TÄHÄN ESITTEESEEN ON KERÄTTY TÄRKEÄÄ TIETOA TÄMÄN MÖKIN /
HUONEISTON ASUKKAALLE.
OLKAA HYVÄ JA OTTAKAA ROHKEASTI YHTEYTTÄ, MIKÄLI TEILLÄ ON KYSYTTÄVÄÄ
JOKO PALVELUIHIMME LIITTYEN TAI HALUATTE LISÄTIETOJA TOIMINNASTAMME.

Tuuri Resorts
RiihonAe 321, 63610 Tuuri
(+358) 40 66 333 71
posA@tuuriresorts.ﬁ
www.tuuriresorts.ﬁ
TOIVOMME TEIDÄN VIIHTYVÄN LOMAKYLÄSSÄMME!

MAJOITTUJILLE ON KÄYTÖSSÄ ILMAINEN WLAN
VASTAANOTTORAKENNUKSESSA.
WLAN-SUOJAUSAVAIN ON

PERUSTIEDOT JA SIJAINTI
Tuuri Resorts -lomakylä sijaitsee Tuurissa, Etelä-Pohjanmaalla. Lomakylän
ympäristö on rauhallinen sekä viihtyisä ja se tarjoaa monenlaisia elämyksiä
majoi_ujille sekä muille lomakylän vierailijoille.
Lomakylästä löytyy majoitusAlaa yhteensä 60 + 12 vuodepaikkaa.
Ensimmäinen rakennusvaihe sai päätöksensä kesäkuussa 2014 ja toinen vaihe
huhAkuussa 2015. Lomakylän alueella on karavaanari- ja tel_a-alue,
ravintola/kahvila terasseineen, tavallisten saunojen lisäksi savuaromisauna,
suihku, uimaranta, kävelypolkuja, hiihtoladut jne. Mökit sekä huoneistot ovat
vara_avissa ympäri vuoden. Lisäksi vuokraamme kokous- ja juhlaAloja.
Lomakylä tarjoaa erilaisia akAvitee_ejä lomakylässä asuville, yrityksille ja
muille vierailijoille, esimerkiksi frisbeegolf, uimaranta, kalastus, hieronta,
melonta, hiihto ja paljon muuta! Lisäksi lomakylä sijaitsee vain noin viiden
kilometrin päässä Suomen suurimmasta kyläkaupasta, Veljekset Keskisestä.
Lähialueelta löytyy lisäksi myös pandoista tunne_u Ähtärin eläinpuisto,
köysiratapuisto Le Tuuri Parc, Kyläkaupan minigolf, Töysän karAngrata jne.
LisäAetoja palveluistamme sekä hinnoistamme löydät tästä esi_eestä ja
neesivuiltamme sekä o_amalla yhtey_ä joko puhelimella tai sähköposAlla.

AJO-OHJEET:
TÄRKEITÄ
PUHELINNUMEROITA:
Hätänumero

112
Myrkytys.etokeskus 24/7

09 471 977

Alavuden pääterveysasema
Käyn.osoite:
Salmen.e 10,
63300 Alavus
Ensiapu ja kiireellinen hoito
24h/vrk

06 2525 7612
Lomakylän talonmies

0400 565 116

VT 18 Alavuden suunnasta:
Aja Tuurin taajaman läpi ja jatka n. 1 km Töysän suuntaan, kunnes
oikealle kääntyy RiihonAe (Tuuri Resortsin opaste risteyksessä)
tuulivoimalaa kohA (1,2 km). Käänny oikealle (Tuuri Resortsin opaste
risteyksessä) ja jatka Aetä eteenpäin 2 km ajaen sorano_oalueen läpi.
Lentoken_äsuoran jälkeen Ae kääntyy oikealle, Tuuri Resortsiin.
VT 18 Ähtärin suunnasta:
Noin kilometri ennen Tuurin taajamaa vasemmalle kääntyy RiihonAe
(Tuuri Resortsin opaste risteyksessä), jota jatketaan 1,2 km
(tuulivoimalaa kohA). Käänny oikealle (Tuuri Resortsin opaste
risteyksessä) ja jatka Aetä eteenpäin 2 km ajaen sorano_oalueen läpi.
Lentoken_äsuoran jälkeen Ae kääntyy oikealle, Tuuri Resortsiin.

N 62° 35.7506'
E 23° 48.5694'
Miten luet koordinaa.t soi0aessasi
hätänumeroon 112?
62 aste_a, 35 piste 7506 minuuea
pohjoista levey_ä ja 23 aste_a, 48
piste 5694 minuuea itäistä pituu_a.

MUUTA TIETOA
sisälämpötila saapuessasi:
Mikäli lämpöAla ei tunnu sopivalta, voit säätää huoneen lämpöAlaa ilmalämpöpumpun kaukosääAmen ylös ja alas -suunnan
näppäimillä. Kesällä ilmalämpöpumppua käytetään jäähdy_ämiseen, jolloin sivussa oleva symboli tulee olla jäähile ja
talvella aurinko (lämmi_ämiseen). Mikäli haluat vaihtaa jäähdy_ämisen lämmi_ämiseen tai päinvastoin, tapahtuu se
MODE-näppäimellä. Mikäli ilmalämpöpumppuun on tullut jokin häiriö, niin sammuta ilmalämpöpumppu kaukosääAmen
päävirtakytkimestä ja käynnistä uudelleen.

VENEILY JA UIMINEN
Mikäli mökin vuokraukseen sisältyy
veneilymahdollisuus, veneen kunto on hyvä
tarkistaa ennen käy_ööno_oa. Erikokoisia
pelastusliivejä saat veloitukse_a käy_öön vastaanotosta. ÄLÄ
KOSKAAN LÄHDE VESILLE ILMAN PELASTUSLIIVEJÄ! Vedä
vene kunnolla rantaan käytön jälkeen, e_ei se lähde
rannasta. Älä häiritse veneillessäsi uimassa olevia ja muita
vesillä liikkujia. Älä roskaa vene_ä, vesiä tai rantoja.
Mökkirannat ja yleiset uimarannat ovat syvyydeltään 0 m –
1,2 m noin 5-10 metrin matkalta, sen jälkeen vesi on
syvempää. Jos olet uimataidoton tai sinulla on pieniä lapsia,
vältä menemästä kovin pitkälle veteen. Muissa kuin
uimarannoilla saa_aa rannan reuna olla äkkisyvä, joten varo
menemistä jyrkille ja kivisille reunoille.

TAKAN KÄYTTÖ MÖKISSÄ
Tulisijat niin mökissä kuin saunassakin on pide_ävä kunnossa
ja siisteinä. Tulisijojen tuhkan tyhjentäminen jää Tuuri
Resortsin vastuulle. Mikäli vuokralainen kuitenkin on pitkään,
eikä ole Alannut välisiivousta, kuuluu vuokralaiselle myös
tulisijan tuhkan tyhjentäminen.
Älä koskaan sulje tulisijan savupelAä heA polton jälkeen vaan
anna myös hiilloksen sammua kunnolla. Lisää pol_opuita
löydät veloitukse_a mökin lähellä sijaitsevasta
pol_opuuvarastosta.
Mökit on varuste_u häkä- ja palovaroiemin.

SAUNOMINEN

GRILLAUSMAHDOLLISUUDET

Mikäli mökin sauna on varuste_u sähkökiukaalla, ethän pidä
kiuasta turhaan lämpenemässä. Jos ajasAn on vielä päällä
lopete_uasi saunomisen, sammutathan ajasAmen. Saunoissa
on rii_ävä ilmanvaihto, joten älä päästä turhaan höyryä ja
kosteu_a muihin Aloihin.

Kaikissa mökeissä ja huoneistoissa, joissa on sähkö-, hiili- tai
kaasugrilli: Puhdista grillausvälineet aina käytön jälkeen. Myös
grillit saa_avat aiheu_aa palovaaran, joten toimi niiden
kanssa samoin kuin tulisijojen kanssa. Sytytysnestepullo ja
grillausvälineet säilytetään lasten ulo_uma_omissa. Jos
mökissä on kaasugrilli, huolehdi pullon sulkemisesta aina
käytön jälkeen. Mikäli huomaat lai_eissa jotain vikaa, ilmoita
siitä väli_ömäsA henkilökunnalle.

SAMMUTUSVÄLINEISTÖ ja TULENTEKOVÄLINEET
Mökit on varuste_u alkusammutusvälineistöillä
(sammutuspeite ja käsisammuAn) ja ne sijaitsevat yleensä
keieöAlan läheisyydessä. Suosi_elemme, e_ä tarkistat
näiden sijainnin heA alkuvaiheessa.
TuliAkut ja muut tulentekovälineet kanna_aa säilöä siten,
e_ä lapset eivät pääse niihin käsiksi. TupakoinA ja alkoholin
käy_ö sisäAloissa on kielle_y.

hätäpoistuminen
HätäAlanteen sa_uessa, varaudu käy_ämään alkusammutusvälineistöä ja huolehdi ihmiset ja mahdolliset lemmikit pois
huoneistoista, mahdollisimman lyhy_ä reieä käy_äen.
Varoita myös lähialueen ihmisiä mahdollisesta vaarasta.

AKTIVITEETIT JA LISÄPALVELUT
Lomakylän palveluihin kuuluu mm. saunan ja suihkun käy_ö sekä
uimarantamahdollisuus, leikkiken_ä, rantalentopalloken_ä, melonta,
vaellusreiAt, hiihtolatu, avantouinA, hieronta, paintball ja paljon muuta!

Täällä et tylsisty!

KALASTUS
RANTALENTOPALLO

PAINTBALL
HEVOSLEIRIT

MELONTA

YRITYKSET
Lomakylän upeissa pui_eissa on hyvä
mahdollisuus järjestää erilaisia
yritystapahtumia ja -Alaisuuksia, kuten
palavereita ja tyky-päiviä. Tuuri Resorts
tarjoaa erilaisia akAvitee_eja sekä majoitusta
myös yrityksille ympäri vuoden.

LISÄPALVELUIDEN HINNASTO:
Matkasänky vauvalle / taaperolle

10,00 €

Lisäliinavaatesee

15,00 €

Lisäsiivous

40,00 €

Kalastuslupa / vrk / 1 lohi tai 2 siikaa / kuhaa

15,00 €

Kanooevuokra / päivä

10,00 €

Polkupyörävuokra / pvä

10,00 €

Frisbeegolf / peli

5,00 €

+ 3 peliä / hlö

10,00 €

Savuaromisaunan vuokra / 3 h / 12 hlöä

80,00 €

Savuaromisaunan kylpypalju / 3 h

70,00 €

Asuntoauto- ja vaunupaikka / vrk

25,00 €

Tel_apaikka / vrk

15,00 €

KAHVILA-RAVINTOLA TEERI PALVELEE KESÄISIN
VASTAANOTTORAKENNUKSESSA!

Lomakylän taustaa

MISTÄ KAIKKI ALKOI?
Olipa kerran perhe nimeltään Riiho. Tämä perhe asui Tuurissa, omakoAtalossa, järven rannalla. Tämän perheen isäntä
Jukka, oli ammaAltaan kaivinkonekauppias ja hän pääe eräänä päivänä (2009) ruveta kaivamaan kaivinkoneella
sopivaa mökkipaikkaa perheelleen.
Koska mökin tulee olla veden äärellä, kaivoi Jukka ensin lammen ja sen keskelle saaren. Pohjanmaalla kun on
sellainen periaate, e_ä: "Mitä ei Pohojammaalla vielä oo niin se joko teherään tai si_en sitä ei eres tarvi_e". Lampi
saaAin kaive_ua ja mökin perustukset tehtyä ja paikkaa aleein kutsua Saarilammeksi.
Kun mökkipaikan perustukset olivat
kunnossa, aleein rakentamaan itse
mökkiä. Mökin suunni_elussa oli isännällä
itsellään sormet pelissä.
Pienessä kylässä sana alkoi kiertämään
nopeasA ja moni kävi uu_a mökkipaikkaa
katsomassa. Monen suusta tuli mökille
nimitys ”muumitalo”. Riihon perhe halusi
saada mökin viimeistelyineen valmiiksi
Juhannukseen mennessä ja siinä
onnistueinkin.
Perheen tytär Marianna, innostui hevosista
ja perheeseen pääteein hankkia eläimiä
kesällä 2011. Ensin kaiveein ankoille
lampi, minkä jälkeen tehAin aitaukset
lampaille sekä shetlanninponi JuneMökkialueelle kaive+in myös toinen lampi kesällä 2012.
AnAlle. Eläimille tarviein kuitenkin suoja
talveksi, joten samana kesänä aloiteein
rakentamaan nave_aa ja heinien säilytyspaikkaa. Nave_a-rakennus saaAin valmiiksi lokakuussa 2011.
Kesällä 2012 rakenneein ulkovarasto ja sen yhteyteen myös makuuai_a. Lisäksi saarelle rakenneein oma huvimaja,
jossa voi grillata.
Syksyllä 2013 perheen isäntä alkoi puhumaan lomakylä-ideastaan. Vaikka isännän idea saikin hieman hämmennystä
osakseen alkoi Jukka viemään asiaa pää_äväisesA eteenpäin. Niinpä marraskuun 2013 alussa aloiteein rakennustyöt
lomakylän valmistumiseksi. Leudon talven ansiosta rakentaminen oli helpompaa kuin tavallisesA. Perheen omassa
käytössä ollut mökki olisi yksi lomakylän majoitusmahdollisuuksista. Tämän mökin lisäksi ensimmäisessä
rakennusvaiheessa rakenneein kaksi uu_a mökkiä. Nave_a-rakennus muuteein päärakennukseksi, jonka ala- ja
yläkerrassa on kaksi huoneistoa ja keskikerroksesta löytyy vastaano_o sekä kahvila-ravintola Teeri. Uusi nave_a
rakenneein lomakylän yhteyteen.
Ensimmäisen rakennusvaiheen rakennustyöt saaAin valmiiksi juuri ennen Juhannusta ja avajaiset pideein kesäkuun
2014 puolessa välissä. Ensimmäiset majoi_ujat oteein vastaan kesäkuussa 2014. Lomakylän rakennusvaiheet eivät
loppuneet ensimmäiseen vaiheeseen vaan ne jatkuvat yhä.
Lomakylässä työskentelee koko Riihon perhe: perheen emäntä KrisAina, siivoaa mökkejä, Marianna-tytär hoitaa
tallia, Susanna-tytär työskentelee vastaanotossa ja pojat Topias ja Joonas ovat isännän apuna rakennustöissä.
Tähän päivään mennessä tämä kertomus ei ole vielä lähelläkään loppuaan ja uusia juonenkäänteitä on vielä tulossa!
Mukavia hetkiä lomakylässä toivo0aa

Riihon perhe
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