
Aamukahvit kuistin portailla. Kanat kotkot-
tavat, lampaat määkivät, nurmi tuoksuu.  
Annat mielesi rauhoittua Vanttausjärven ki-
mallukseen, pääskysten liverrykseen ja puna-
multaisten perinnerakennusten kauneuteen. 
Yksinkertainen elämä ja lampaiden villatera-
pia maadoittavat oravanpyörässä pyörineen.

VERKKAISA  
FARMIVIIKKO 
NIEMENNOKASSA

VANTTAUSJÄRVI
Vanttausjärven kylä suuren Vanttausjärven rannalla on yksi 
Rovaniemen kylistä. Sen 70 asukasta elävät järvimaisemien 
ja vuodenajan mukaan vaihtuvan luonnon ympäröiminä. Ve-
sistöt ja erämaat kutsuvat soutelemaan, kalastamaan ja ret-
keilemään. Vanttausjärvi tunnetaan muikuistaan.

SAARINIEMEN TILA, TAI 
OMAKOTITALO



LISÄÄ TEKEMISTÄ
• Saunominen ja uiminen
• Kalastus, muikunpyynti 

syyskuussa, Muikkufestivaalit
• Halutessasi tilan muihin 

askareisiin osallistuminen
• Marjastus ja hillastus
• Vierailu mansikkatilalle ja 

mansikoiden poimiminen  
heinä-elokuussa

• Vierailu huskytilalle
• Patikointi, Kaihuavaaran 

retkeilyreitti 25 km päässä 
• Pyöräily kylätietä pitkin kaupalle 

(15 km) jätskille

MIKÄ JA MISSÄ
Kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vä, 1862 perustettu Saariniemen ti-
la sijaitsee niemenkärjessä omas-
sa rauhassa, hyvien kalavesien ym-
päröimänä. Tilalla vaalitaan ja kun-
nioitetaan perinteitä ja siellä ole-
vat eläimet ovat suomalaisia alku-
peräisrotuja: suomenlampaita, kai-
nuunharmaksia sekä maatiaiskano-
ja ja -kukkoja. Vanttausjärven kylä si-
jaitsee noin 60 km itään Rovaniemen 
keskustasta. Bussilla Rovaniemeltä 
Vanttauskoskelle, josta loppumatka 
tilan autolla. 

MAJOITUS
Mummonmökki Onnela, joka sijait-
see yksityisellä rannalla Saarinie-
men tilan välittömässä läheisyydes-
sä. Onnelan pirtissä on keittonurk-
kaus, pieni jääkaappi, mikro, pöytä, 
tv, sängyt, 1 lasten matkasänky se-
kä wifi. Majoittumaan mahtuu 2 ai-
kuista + 1 lapsi. Lisäksi saunamökis-
sä levitettävä vuodesohva. Ekoulko-
huussi. Kantovesi pihan kaivosta. Va-
paassa käytössäsi puulämmitteinen 
rantasauna, vene ja pelastusliivit, 
onget sekä polkupyörä. Kyläkaup-
paan 15 km.

Isompi ryhmä (6 hlöä) majoittuu ny-
kyaikaisessa Ainola-talossa niemen 
eteläpuolella Saariniemen tilan vä-
littömässä läheisyydessä. 

MILLOIN JA KENELLE 
4–7 vrk kesäkuusta syyskuun puo-
leenväliin. Soveltuu kaikenikäisil-
le, mutta ei liikuntarajoitteisille. Ei 
omia lemmikkieläimiä mukaan. Lo-
ma sopii hiljentymiseen tai yhteisöl-
lisyyden kokemiseen.

ELÄINYSTÄVÄT JA VASTUUALUEET
Paimennettavat eläimet: kymmenkunta karitsaa ja aikuiset lampaat. 
Muut eläinystävät: vapaana käyskentelevät maatiaiskanat, kukot, kissa 
 ja koira. 

Päivittäiset askareet: 
• juottokaukalon pesu ja veden vaihtaminen
• leivänkannikoiden tarjoilu 
• rapsuttelu, jotta karitsat pysyvät kesyinä
• lampaiden yleiskunnon tarkastaminen
• aitojen tarkastaminen
• lammaspäiväkirjan pito
• halutessasi myös kanojen ruokinta 

ja munien keruu

MITÄ VARUSTEITA 
MUKAAN

Varaudu Suomen kesään: kumisaap-
paat ja aurinkorasva. +10–25 °C. Talo 
tarjoaa hyönteiskarkotteet.

HYVÄKSI SINULLE, 
KYLÄLLE JA 
MAAILMALLE 

Pienennä hiilijalanjälkeä istutta-
malla männyntaimia läheiselle hak-
kuuaukealle ja ajelemalla polkupyö-
rällä. Vaali perintöä osallistumalla ti-
lan perinnerakennustöihin. Syö lähi-
ruokaa takapihalta ja tue paikallisia 
yrittäjiä ostamalla heiltä.  

Saariniemen tila
Saariniementie 131
97625 Vanttauskoski 

www.laplanddeluxe.fi

LOMAILE ERIKOISHINTAAN 7.–13.6.21  
JA AUTA KEHITTÄMÄÄN PALVELUA! 

600 €/1–2 HLÖÄ/VIIKKO, LISÄHENKILÖ 80 €/VIIKKO.
HINNAT

Normaalihinnat 14.6.21 alkaen
500 €/4 pvää 1–2 hlöä, lisählö 100 €/4 pvää 
600 €/5 pvää 1–2 hlöä, lisählö 100 €/5 pvää 
700 €/6 pvää 1–2 hlöä, lisählö 100 €/6 pvää 
800 €/vko 1–2 hlöä, lisählö 100 €/vko 
Lapset 0–2 v. maksutta

Liinavaatteet sisältyvät hintaan.

Vaativuusaste:
Kevyttä hommaa, 
mutta vaatii 
sitoutumista ja ahkeran 
eläintenrapsuttelijan 
mielenlaatua.

Merja ja Jari Paksuniemi 
merja.paksuniemi@gmail.com
Puh. 040 590 7290


