
(ilmoitus)-yritysesittely: Suvaksen matkailu

Koira hoitoon,
isäntäväki erälomalle
Kaituran lumoon
Tuusniemeläinen Kimmo Mikkonen ei jäänyt aikoinaan itkeskelemään 
eteen sattunutta lomautusta, vaan näki tapahtuman uutena mahdollisuu-
tena. Kotitilalla Laukansalon Mikkolassa oli juuri tapahtunut sukupolven-
vaihdos, Kimmo astui isännän saappaisiin ja päätti toteuttaa pitkäaikaisen 
unelmansa. Nyt hän pyörittää kotipaikalla omaa yritystä, joka on erikois-
tunut luonto- ja erämatkailuun, sekä koirahoitolan ja kennelin pitoon.

Kaituran Lumon jyhkeät hirret on tuotu paikalle Venäjältä.

Koirahoitola on vielä 
vähän kesken, mutta 

Arja ja Kimmo Mikko-
nen lupaavat sen olevan 
käyttökunnossa vuoden 
2011 syyskuun loppuun 

mennessä.

Isäntäväki
hirvijahtiin,
koira täyshoitoon
Suvaksen Matkailu - yritys-
nimen alla on tarjolla niin 
eräelämyksiä, mökkeilyä, 
kalastusta kuin luonnon 
tarkkailuakin. Metsästys-
kauden lähestyessä Kimmo 
ja Arja Mikkonen toivotta-
vat metsästäjät tervetul-
leiksi hirvi- tai jänisjahtiin. 
Kimmon yhteistyökump-
panina toimivat alueen 
suurin metsästysseura 
Etelä-Tuusniemen Erävei-
kot. Heillä on riistamaita 
hulppeat 8000 ha ja naa-
purikuntien puolelta löy-
tyy lisää valtion omistamia 
metsästysalueita.
Eränkävijän uskollisille 
seuralaisille, koirille, Mik-
kolan pihapiiriin on val-
mistumassa hulppea kah-
dentoista koiran hoitola. 
Kimmo ja Arja lupailevat, 
että tila on käyttökunnossa 
syyskuun loppuun men-
nessä. Koirahoitolan tilat 
ovat valoisat, siistit ja väl-
jät. Lemmikeillä on siellä 

mahdollisuus pistäytyä ul-
koilemaan tai viihtyä omas-
sa ”luksussviitissä”, missä 
ilmastointi hoitaa kesällä 
sopivan viileyden ja lattia-
lämmitys pitää talviaikaan 
olon leppoisan mukavan.
                              
Kaituran lumoa
ja Suvaksen saaria
Mikkosilla on tarjolla myös 
majoitusmahdollisuuksia. 
Suvasveden rantamaise-
missa sijaitseva 70 neliön 
mökki on aivan Heinä-
veden-reitin tuntumassa. 
Mökiltä on lyhyt matka 
alueen tunnetuimpiin mat-
kailukohteisiin Lintulan - ja 
Valamon luostareihin.
Erämaan rauhaa kaipaavil-
le elämyksiä tarjoaa puo-
lestaan Kosulassa Kaituran 
lammen maisemissa si-
jaitseva 115 neliön jyhkeä 
kelohonkahuvila Kaituran 
lumo. Erämajasta löytyvät 

kaikki nykyajan mukavuu-
det, eikä lähituntumassa ole 
muita asumuksia. Raken-
nuksen mahtavat kelohon-
kahirret on tuotu paikalle 
Venäjältä.

Arja ja Kimmo toivottavat 
matkailijat koirineen läm-
pimästi tervetulleiksi tuus-
niemeläisiin maisemiin 
nauttimaan metsästyksen 
jännityksestä tai hiljenty-
mään Suvaksen vesillä ja 
Kaituran lumoavissa erä-
maisemissa. Lisätietoja 
yrityksen tarjonnasta löy-
tyy nettiosoitteesta
www.suvaksenmatkailu.fi
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