
* * *

Vietä lomasi rauhassa ja karista maailman 
kiireet kannoiltasi Oinosten laadukkaissa ja 
hyvin varustelluissa mökeissä ympäri vuoden. 
OinostenOinosten lomamökeiltä löydät laadukkaat 

majoitus- ja saunatilat, lapsiystävällisen hiek- 
karannan sekä puhtaan ja kirkasvetisen järven. 
Tätä kaikkea ympäröi kaunis keskisuomalai- 
nen luonto monipuolisine virkistysmahdol- 
lisuuksineen. 
LäheinenLäheinen Piispalan matkailukeskus tarjoaa 

monipuoliset harrastuspuitteet ympäri vuoden. 
Tarjolla on muun muassa uimahalli, jäähalli, 
keilarata, liikunta- ja kuntosalit, tekonurmi- 
kenttä ja tenniskenttä. 
OinostenOinosten lomamökit sijaitsevat kauneim- 

massa Keski-Suomessa Kannonkoskella, Kivi- 
järven rannalla. 
Tutustu tarkemmin nettisivuillamme. Sieltä 

löydät tarkemmat tiedot, varaukset ja hinnas- 
ton sekä virtuaaliesittelyt.

Loimutupa *** Kannonkoski

Sekä aktiivilomailijan että perusmökkeilijän 
ihannepaikka Keski-Suomessa - uusissa hienoissa 

mökeissä jokaisena vuodenaikana!

Oinosten lomamökit
Kurssitie 42 A
43300 KANNONKOSKI

puh. 0400 262 559
varaus@oinostenloma.net

LisLisätiedot, hinnastot, varaukset: 
www.oinostenloma.net

Etäisyyksiä:

Palveluihin:
ateriapalvelut 1 km
kahviopalvelut 1 km
kauppa 7 km
ravintola 7 km
bussibussipysäkki 0,5 km
juna-asema 108 km
lentoasema 88 km

Harrastuksiin:
hiihtolatu 0,5 km
laskettelurinne 42 km

Oinosten lomamökit

Kaupunkeihin:
Saarijärvi 43 km
Viitasaari 41 km

Helsinki 377 km
Jyväskylä 105 km
Kuopio 185 km
Oulu 275 kmOulu 275 km
Seinäjoki 140 km
Tampere 230 km

Oinosten Lomamökit 
sijaitsee kauniissa 
Keski-Suomessa 
Kannonkoskella, 

Kivijärven eteläisellä 
rannalla, hieman yli 
kilometrin 77-tieltä.

AURINKOPAIKKA

LoimutupaIhanat maisemat laguunimaisella etelärannalla
LoiLoimutupa on vuonna 2006 valmistunut höylähirsimökki, jonka 
pinta-ala on 37m². Tuvan alakerrassa on makuupaikkoja kahdel- 
le ja yläparvella neljälle. Alakerrassa on tupakeittiö, sauna, 
pesuhuonetilat ja wc. Terassi on molemmissa kerroksissa. Mökki 
sijaitsee järven rannalla vain muutaman askeleen päässä veden- 
rajasta. Ranta on matala ja pohjaltaan hienohiekkainen.

Sisävarustus:
- astiasto kuudelle hen- astiasto kuudelle hengelle
- keittolevy, mikrouuni, jääkaappi
- kahvinkeitin & vedenkeitin
- leivänpaahdin
- televisio
- sähkölämmitys
- varaava takka ja polttopuut
- puulämmitteinen sauna ja suihku- puulämmitteinen sauna ja suihku

Ulkovarustus:
- terassi ja terassikalusto
- kaasugrilli
- 2 yhteiskäyttöistä soutuvenettä
- moottorivene vuokrattavissa
- pysäköinti pihassa 

LapsiLapsivarustus:
- lapsiportit portaissa
- potta
- muoviastiasto 2:lle 

Mäntyranta

Relax in beautiful surroundings at 
lakeside cottages in Central Finland.   
Brochure has a section in English. 

www.oinostenloma.net (ENG/DEU/RUS)

















www.oinostenloma.net



Piispalan runsas tarjonta aktiivilomailijalle
Keski-Suomen merkittävimpiin matkailukeskuksiin 
kuuluva Piispala on vain muutaman sadan metrin 
päässä Oinosten lomamökeiltä. 

PiispalaPiispala tarjoaa monipuoliseen harrastamiseen hie- 
not mahdollisuudet. Näistä esimerkkeinä: tennis- 
kentät, Vesiliikuntakeskus PiiSpa, kuntosali, keila- 
rata, tekonurmipallokenttä, palloilulajien sisäkent- 
tä, sulkapallo, jääliikuntakeskus (luistelu, curling), 
kiipeilyseinä, ilma-aseammunta. Autourheilun 
koulutuskeskus muutaman kilometrin päässä 
tarjtarjoaa karting-ajoelämyksiä.

Kuntoiluun Piispalassa on luontopolku, riistapolku 
sekä pururadat. Talvella Piispalan pitkän hiihtokau- 
den takaa lumetusjärjestelmä. Latu on valaistu vii- 
den kilometrin matkalta. Hiihtovälineitä, lumiken- 
kiä sekä kävelysauvoja voi vuokrata Piispalasta.

Piispala tarjoaa ateriapalvelut seisovasta pöydästä 
sekä kokouspalvelut. Tarkemmat tiedot Piispalan 
tarjonnasta netistä: www.piispala.fi

Kalastus
Kalastusmahdollisuudet sekä järvi- että koskika- 
lastamiseen ovat erinomaiset. Piispalasta saa luvat - 
sekä vuokralle kanootteja ja pilkkivälineitä.

Lähiseudun tarjontaaLähiseudun tarjontaa
LyhyenLyhyen automatkan päästä löytyy paljon mielen- 
kiintoista koettavaa ja katsottavaa. Mainitaanpa 
vaikka Puuhapuisto Veijari, Kivikauden kylä, Pyhä- 
Häkin kansallispuisto, ratsastustallit, Paavonrinteet, 
tanssilavat Kukonhiekka ja Lomakouhero, Ähtäri- 
golf ja Peurunkagolf. Voit myös käydä moottori- 
kelkkasafarilla tai varata seikkailupäivän alueen 
ohjelmapaohjelmapalveluyrityksiltä. Keskisen Kyläkauppaan 
Tuurissa ei ole myöskään pitkä matka.

Lomanviettoa rentoutuen
Oletpa aktiivilomailija tai et, Oinosten Lomamök- 
kien lähiseutu tarjoaa suuren määrän mahdolli- 
suuksia. Onneksi voit myös valita nauttia luonnon- 
rauhasta kauniissa maisemissa, onnellisesti tekemät- 
tä mitään.

OINONEN COTTAGES

Come and enjoy our lakeside cottages all year round.

Oinonen Cottages are situated in a beautiful spot in 
Kannonkoski, Central Finland. All 3 heated cottages 
are modern and luxurious and just meters from the 
shore.

PiispalaPiispala Recreational Centre is just a few hundred 
meters away and offers a wide range of activities for 
all seasons. There is a swimming pool, ice hall, 
bowling alley, sports arena, gym, artificial turf 
field for a variety of ball games and tennis courts. 
Piispala offers excellent cross-country skiing, rental 
canoeing and climbing along with eating places.
MoMore: www.piispala.fi

Fishing is a favourite pastime for many, especially as 
the nearby lake and rapids are stocked with fish such 
as trout and pike-perch.

WithinWithin an hours drive from Oinonen, you will find 
shopping, amusement parks, historic sites, trekking 
in national parks, golf courses, horseback riding, 
downhill skiing, dancing, snowmobiling also differ- 
ent companies offering adventure trips, excursions 
and safaris.

Mäntyranta I and II (96 m2)
ThisThis is a luxury semi-detached cottage. Both of 
them provide accommodation for up to 9 persons 
(7+2). 

Loimutupa (37 m2)
This is a smaller log cabin on the shore with amazing 
views. It can accommodate 6 people (2+4).

BothBoth cottages were built in 2006 and are fully 
equipped.

For more information and reservations visit our 
website or call the number below.

* * *
Viiden tähden paritalohuoneisto suurellekin porukalle
Mäntyranta on vuonna 2006 valmistunut paritalomökki, jossa on 
kaksi identtistä 96 neliömetrin loma-asuntoa ympärivuotiseen 
käyttöön. Vuoteita on seitsemälle ja lisäksi kaksi lisävuodetta.
AlaAlakerrassa on tupakeittiö, makuuhuone, sauna ja pesuhuonetilat 
sekä terassi rannan suuntaan. Yläkerrassa on kaksi makuuhuo- 
netta ja oleskelutila. Molemmissa kerroksissa on wc.
PParitalomökki tarjoaa mainion lomanviettopaikan yhdelle isolle 
porukalle tai vaikka kahdelle tuttavaperheelle. Molemmissa huo- 
neistoissa on omat sisäänkäynnit, hyvä äänieristys ja takapihalla 
aita huoneistojen välillä. Lisäksi on runsaasti omaa pihaa ja kau- 
niit järvimaisemat.

Sisävarustus:
- astiasto 12 hengelle
- säh- sähköhella, mikroaaltouuni
- jenkkikaappipakastin, astianpesukone
- kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpaahdin
- silitysvälineet, hiustenkuivain
- sähkölämmitys
- koneellinen ilmanvaihto & liesituuletin
- varaava takka ja polttopuut
- satelliittitelevisio sekä ylä- ja ala- satelliittitelevisio sekä ylä- ja alakerrassa
- keskuspölynimuri
- pyykinpesukone & kuivauskaappi
- puulämmitteinen sauna 4-5 henkilölle 

Ulkovarustus:
- ulkoterassi ja terassikalusto, pallogrilli
- pysäköintipaikka ja autonlämmityspistoke
- etäisyys - etäisyys rantaan noin 30 metriä
- lapsiystävällinen matala hiekkaranta
- 2 yhteiskäyttöistä soutuvenettä pelastusliivein
- moottorivene vuokrattavissa 

Lapsivarustus:
- lapsiportit portaissa, matkasänky, potta
- muoviastiasto 2:lle 

Contact information:
Tel. +358 (0)400 262 559
varaus@oinostenloma.net
www.oinostenloma.net
Website in English, German and Russian

Mäntyranta I & II *****
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