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Omistuskirjoitus

Sydämellinen kiitos kaikille läheisille ja ystäville,  
jotka mökillämme vierailette ja luotte hauskoja muistoja. 
Erityiskiitos Tommille, joka aina kannustaa minua 
kaikessa. Terkkuja rakkaalle Rikulle.
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Johdanto 

En ole aina ollut niin kutsuttu mökki-ihminen. Mutta elämän var-
relle mahtuu monenlaisia vaiheita, ja omalle kohdalleni osui myös 
mökkivaihe. 

Suurin syy mökin hankintaan oli halu touhuta kaikenlaista, ja koska 
perheessäni on toinen samanhenkinen aikuinen, oli kesämökki 
meille erinomainen valinta. Mökillä sitä touhua riittää. 

Tekemisen lisäksi pidän myös suunnittelusta. Hahmotan maailmaa 
selkeämmin, kun asiat on jäsennetty ranskalaisilla viivoilla ja kir-
jattu kalenteriin. Erityisesti tykkään tehdä listoja mökillä hoidetta-
vista asioista. Tämä kirja onkin kuin iso ranskalainen viiva, jonka 
avulla pärjää mökillä hoidettavien hommien kanssa jo tosi pitkälle. 

Kirjassa edetään vuodenaikojen mukaan, ja mukana on myös talvi. 
Vaikka mökkisi ei olisikaan talviasuttava, talveen on vähintään val-
mistauduttava syksyn aikana.

Nykyään on ihan normaalia ostaa apua arjen pyörittämiseen, ja voit 
tilata mökin vaatimat palvelut myös palveluntarjoajilta. Erilaisia 
huoltoyhtiöitä ja mökkitalkkareita alkaa olla jo hyvin tarjolla. Palve-
lujen tilaaminen ulkopuolisilta tahoilta on kätevää, mutta sinun täy-
tyy tietää mitä tilaat, joten tämä kirja toimii muistilistana monenlai-
sille mökkeilijöille. 

Mökin ostaminen ja sen ylläpitäminen vaatii rahaa. Minä ajattelen 
mökkiä elämänmakuisena sijoituksena, josta pystyn nauttimaan 
enemmän kuin pörssiosakkeista. Jos päätämme joskus myydä mök-
kimme, haluan, että tuohon rakkaaseen rahareikään sijoitetut eurot 
säilyttävät arvonsa.
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Tästä kirjasta et löydä perinpohjaista ohjetta terassin rakentamiseksi 
tai perämoottorin valitsemiseksi. Koska jokainen mökki on erilainen, 
ei ole mahdollista käydä läpi kaikkia vaihtoehtoja, mutta kirja antaa 
rungon, jota soveltamalla pääset jo pitkälle. Kun täytät kirjaan omia 
tietojasi, luot samalla oman mökkisi vuosikirjan, johon on mukava 
palata aina uudestaan. 

Mökkeilijän vuosi alkaa keväästä. Mikään ei ole ihanampaa kuin seu-
rata lumien sulamista ja muuttolintujen saapumista – ja haaveilla 
samalla aurinkoisesta kesästä, kun koko ihana mökkeilykausi on 
vasta alussa!
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Mökin tiedot

Mökkeilijät 

Tämän mökin omistaa  

 

Tässä mökissä mökkeilevät  

 

 

 

 

Meidän mökissämme on parasta  
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Mökki

Nimi  

Osoite 

Rakennettu   Hankintavuosi  

Lämmitysmuoto  

Sähköjärjestelmä  

Jätevesijärjestelmä  

Isoimmat tehdyt remontit  

 

 

 

Korjattavaa tässä mökissä  
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Kevät on minun mielestäni mökkeilyn tärkein 
vuoden aika, ja silloin minulla on myös eniten 
tekemistä. En tiedä, johtuvatko kevätkiireeni 
siitä, että tekemistä on paljon vai siitä, että 
keväisin minulla on valtavasti intoa. Talven 
olen möllöttänyt sisällä ja ideoinut ja 
odottanut. Nyt vihdoin pääsen hommiin!

Jos mökkisi on vain kesäkäytössä, on ensimmäinen 
käynti tontilla talven jälkeen jännittävä. Mitä siellä 
on tapahtunut? Onko puu kaatunut, hiiret vallanneet 
sisätilat tai rosvo vienyt television? Jos mökkeilet 
myös talvisin, sinua ei ehkä jännitä yhtä paljon,  
mutta samat hommat ovat edessä molemmilla.  
Tästä se mökkikausi alkaa. 

Kevät
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