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Rakkaat sukulaiset,

Ensi kesänä on taas Väntäsen suvun aika 
tavata sukukokouksessaan! Edellinen ko-
kouksemme toteutui suvun jäsenten yh-
teisenä matkana etelänaapuriin, mutta täl-
lä kertaa matka vie pohjoisen perukoille, 
Savukoskelle. Lisätietoa Savukoskesta ja 
sukukokouksesta löydät tämän sukukir-
jeen sisäsivuilta. Löydät myös tiedot siitä, 
miten Savukoskelle pääsee. Kun kerran 
lähtee pidemmälle, voi matkaan yhdistää 
myös muita kiinnostavia pohjoisen koh-
teita!

Ilmoittautua voit joko suoraan netissä 
täyttämällä lomakkeen http://urly.fi/A9O 
tai puhelimitse Olli Väntäselle numeroon 
0400-371 537.

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 
mm. valitaan sukuseuralle uusi puheen-
johtaja ja hallituksen jäsenet. Nykyinen 

hallitus toivoo, että mahdollisimman 
moni sukuhaara saisi edustajansa tule-
vaan hallitukseen. Mikäli kiinnostut, voit 
ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai kehen 
tahansa hallituksen jäseneen ja kysellä 
lisätietoja toiminnasta. Hallituksen jäse-
nyys ei vie paljoakaan aikaa, tapaamme 
muutaman kerran vuodessa. 

Liitämme tähän kirjeeseen myös jäsen-
maksulomakkeen. Sukuseuran jäsenmak-
su on 10€ vuodessa. Vaihtoehtoisesti voit 
myös maksaa ainaisjäsenmaksun 100€. 
Mikäli olet jo maksanut jäsenmaksusi 
tälle vuodelle, voit jättää lomakkeen huo-
miotta!

Nähdään kesällä yöttömän yön tunnel-
missa Lapissa!

- Niina Väntänen -

 

Väntänen sukuseura ry:n 
jäsenkirje 

1/2016
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Veikko Jalmari Väntänen kerää oman 
kotitilansa historiaa. Tila sijaitsee 

Savukosken Lunkkauksen kylässä. Sa-
malla valottuu Väntästen suvun yhden 
sukuhaaran vaiheita ja elämää. Tilan pe-
rustajat, Otto Jalmari ja Hilma Katarii-
na, saivat kuusi lasta ja 25 lastenlasta, eli 
kaikkiaan koko sukuhaara seuraavine su-
kupolvineen on varsin laaja. Kesän 2016 
sukuseuran kokouksen aikana käymme 
tietenkin tutustumassa tilaan. Alla esi-
makua Veikon tutkimuksista. Seuran ko-
tisivuilta löytyy lisää juttua.

Materon tilan rn:o 44 vaiheita
”Maatalousministeriön erikoisasustus-
toimikunta on, 28 päivänä marraskuuta 
1934 vahvistanut ohjesääntönsä 9§ mu-
kaisesti ja nojautuen erikoisasutustoi-
minnasta 10 päivänä tammikuuta 1934 
annetun lain 1§ 3 kohtaan, päättänyt että 
työmies Otto Jalmari Otonpoika Väntä-
nen Pelkosenniemen kunnasta on otet-
tava toimikunnan määräämillä ehdoilla 
viideksi (5) koevuodeksi viljelemään Sa-
vukosken kunnan Lunkkaus-Kettuaavan 
asutusalueelle, valtion metsämaalla ole-
vaa jakomerkillä 20 merkittyä Matero 
nimistä tilaa.”

Koevuodet alkoivat maaliskuun 14 päivänä 
1936 ja päättyi maaliskuun 14 päivänä 1941. 
Koevuosien aikana tilan viljelijän tuli tehdä 
vuosittain tarkkaan määritellyt työt: kaivon 
teko, lisäviljelymaan raivaus, 200-300 kuor-
maa maanparannusaineita, lantakatoksen 
rakentaminen, ladon rakentaminen, raken-
nusten maalaaminen, viljelysten aitaus jne.
Viljelijällä oli oikeus käyttää viljelmiensä 
tuotto. Puuston käyttöoikeus oli kuitenkin 
rajattu rakennuspuiden ottoon ja kotitar-
peeksi. 

Viljelijälle oli asetettu hyvin tarkat ehdot 
tilan ylläpidosta ja kehittämisestä. Mikäli 
viljelijä löi laimin asetetut ehdot tai vietti 
huonotapaista elämää joutui hän luopu-
maan tilasta ja maksamaan alueen käytöstä 
600 mk käyttövuodelta

Mikäli viljelijä oli hyvin hoitanut tilaa ja 
täyttänyt sopimiskirjan määräykset sekä 
osoittanut sellaista kykyä ja tarmoa, että 
hänen menestymisensä asutustilallisena oli 
todennäköistä, voitiin mainittu maa-alue 
luovuttaa viljelijän omaksi maatalousminis-
teriön määräämään hintaa.

Tällaisen viljely- ja raivaussopimuksen 
Otto J Väntänen allekirjoitti 27 p:nä tou-
kokuuta 1936. Materon tila tuli makse-
tuksi etuajassa. Hilma ja Jalmari ostivat 
vuonna 1964 lisäalueen 72,43 ha, mikä 
lisättiin Materon tilaan 44 900 markan 
kauppahinnasta. 

Asuinrakennus
Tilan alkuperäinen asunrakennus oli ra-
kennettu vuosien 1935-1936 aikana. Jal-
mari Väntänen oli mukana kirvesmiespo-
rukassa rakentamassa tätä rakennusta. 
Samaan aikaan oli useita muitakin tiloja 
asuinrakennusten tarpeessa. Jalmarin kir-
veen jälkiä voidaan nähdä vieläkin paik-
kakunnan vanhoissa asuinrakennuksissa. 
Jalmari käytti oman käden oikeutta ja teki 
asuinrakennuksesta hieman isomman 
kuin mitä ohjeet olivat. Kuulemani mu-
kaan tästä oli sittemmin hieman vaike-
uksia. Perheen muutto Pelkosenniemeltä 
tälle viljelytilalle tapahtui vuonna 1936. 
Kova kiire uuteen kotiin oli. Veljeni Paa-
von kertoman mukaan lastut olivat vielä 
lattialla, kun he Lunkkaukseen tulivat. 
Tehdyn viljely- ja raivaussopimuksen mu-
kaisesti, tilalle oli rakennettu asuinraken-
nus, eläinsuoja (navetta), raivattu n 1,8 ha 
viljelymaata ja jätetty 600 runkoa raken-
nuspuiksi.

Pieni, maa- ja sammaleristeinen asuinra-
kennus antoi suojan perheelle. Parhaim-
millaan tuossa yhden huoneen asuinra-
kennuksessa asui perheemme ja kaksi 
hevosporukkaa. Yleensä yhteen hevospo-
rukkaan kuului hevosmies ja kaatomies 
(hakkuri). En tiedä oliko isäni sitten kaa-
tomiehenä, ilmeisesti.

Äidilleni tämä tupa oli varsinainen työ-
maa. Lehmien hoidon lisäksi piti hoitaa 

vielä lapset ja miehille ruoka- ja pyykki-
huolto. Keittiö oli sellainen, että äitimme 
sopi juuri pyörähtämään hellan ja astia-
kaapin välissä. Kylmäkin asuinrakennus 
oli. Kerrotaan pahimmilla pakkasilla 
nurkkien olleen sisäpuolelta kuurassa.
Ensimmäisen kerran, talvisodan 1939-
1940 aikana, perhe joutui evakkomatkalle 
Tornion Röyttään.

Venäläiset etenivät Salla-Savukoski -tie-
reittiä aina Pelkosenniemelle saakka. Pel-
kosenniemen taistelujen 16-19.12.1939 
jälkeen venäläiset perääntyivät ja Savukos-
ken kunta vapautui.

Väntästen asuinrakennus säilyi - kuten 
muutkin rakennukset, koskemattomana 
- joten evakon jälkeen voitiin jatkaa suju-
vasti asumista ja elämistä.

Jatkosodan aikaa varjosti partisaanien 
pelko. Savukosken kunnan alueella parti-
saanit hyökkäsivät kolmeen kylään, Kuos-
kuun, Seitajärvelle ja Nousulle. Kuoskun 
kylää terrorisoitiin peräti kaksi kertaa. 
Vaikka sotasensuuri yritti peitellä kau-
heimpia asioita, paikallisten keskuudessa 
totuus tiedettiin. Väntäsen perheen suo-
jana oli metallihaka ovessa. Eihän se olisi 
mitään pidättänyt. Äiti kumminkin rau-
hoitti lapsia: ”Onhan ovi rookissa”.

Partisaaneja todella oli. Vasatunturille, 
kahdeksan kilometrin päähän eli käytän-
nössä ihan viereen, sijoittuneet partisaanit 
antautuivat Savukoskella. Ilmeisesti syynä 
oli heidän ruokahuoltonsa pettäminen.

Jatkosodan päättyessä ja Lapin sodan kyn-
nyksellä perhe – kuten lähes kaikki Lapin 
siviilit – joutuivat lähtemään evakkoon. 
Hilma ja lapset viettivät evakkoajan Rau-

Otto Jalmari Väntäsen 
kotitilan tarina 

- Veikko Jalmari Väntänen -
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tion kunnassa Typön kylässä, lähellä Ka-
lajokea.

Perääntyessään saksalaiset tuhosivat mm 
kaikki rakennukset Savukosken kirkon-
kylässä. Koko Savukosken-Pelkosennie-
men 40-kilometrisen tien varrelta pys-
tyyn jäi vain yksi rakennus: Väntästen 
asuinrakennus. Rakennuksen tuhoamis-
yrityksestä on yhä nähtävissä palojäljet 
pirtin nurkassa.

Kun asuinrakennus ei uutenakaan ollut 
järin iso, niin perheen kasvaessa se jäi 
auttamatta liian pieneksi. Perheen uusi 
asuinrakennus valmistui 40- ja 50–luku-
jen vaihteessa. Pääsyy on tietenkin sukukokous, jol-

loin pääsemme taas tapaamaan har-
vemmin nähtyjä ja jopa tuntemattomia 
sukulaisia ja ystäviä. 

Myös muita syitä löytyy. Niille, jotka 
harvoin käyvät Pohjois-Suomessa, avaa 
Savukoski uusia ulottuvuuksia. Savukos-
kella on useita erikoisuuksia. Aloitetaan 
maantieteestä.

Maantiedettä
Savukosken kunta sijaitsee keski-Lapissa 
itärajalla. Savukosken naapureina etelässä 
on Salla, pohjoisessa Sodankylä ja lännes-
sä Pelkosenniemi.

Savukoskea voi pitää todellisena erämaa-
pitäjänä, sillä kunta on pinta-alaltaan 
Suomen  kuudenneksi suurin ja kunnan 
pinta-alasta noin 1/3 on erilaisia luon-
nonsuojelualueita. Savukoskella asuu 
vain 1080 henkilöä. Savukosken väestö-
tiheys on Suomen ylivoimaisesti pienin: 
0,17 hlö/km². Poroja Savukosken alueella 
jolkottaa moninkertaisesti  ihmismääriin 
verrattuna, noin 15 000 kappaletta.

Vertailun vuoksi

Väestötiheys: Helsinki  2 912,93 hlö/ km² 
– Savukoski 0,17 hlö/km². Helsingin väes-
tötiheys on siis 17 000 –kertainen.
Pinta-ala:  Koko Uusimaa:   9 567,99 km²
Helsinki + Vantaa + Espoo yhteensä:  764 
km²- Savukoski 6 438,65 km², Savukosken 
pinta-ala on siis yli 8-kertainen.
 
Koko nykyisen Uudenmaan maakunnan 
pinta-ala sentään ylittää Savukosken kun-
nan koon, mutta Uusimaa sisältääkin 26 
kuntaa, joista 13 on kaupunkeja. 

Mikäli Helsingin pinta-ala jaettaisiin yhtä 
suuriin ruutuihin siten, että Helsingin jo-
kainen asukas asettuu yhden ruudun kes-
kelle, matkaa naapuriin olisi 18 metriä. 
Savukoskella sama jako antaisi naapuri-
matkaksi 2440 m, siis liki 2,5 km! 

Mikäli Savukosken porot jaettaisiin samoi-
hin ruutuihin, olisi jokaisella Savukosken 
asukkaalla seuranaan 14 poroa. 

Paratiisikuru Urho Kekkosen kansallispuistossa

Uuden talon valmistuttua vanhaa asuin-
rakennusta alettiin kutsua pikkupirtiksi. 
Pikkupirtin elämä jatkui. Rakennukses-
sa on toiminut mm kylän ensimmäinen 
kauppa: Osuusliike Salla. Myöhemmin 
pikkupirtissä asui vielä Paavo ja Aino, 
silloin neljine lapsineen. He muuttivat 
vuonna 1968 viereiselle tontille rakenta-
maansa uuteen taloon. 

Nykyisin pikkupirtissä on perheen museo 
kertomassa pohjoisen pienviljelijän asu-
misesta ja elämästä. Esineistö on vaati-
matonta, sotien ja evakkojen verottamaa, 
mutta paljon tarinaa ja tunnetta sisältä-
vää.

Miksi matkustaa 
Savukoskelle? 

- Teuvo Väntänen - 
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Savukoskelta saa alkunsa Kemijoki, joka 
on 550 km pitkä ja Suomen pisin joki. 
Kemijokeen laskee lukuisia pieniä ja iso-
ja jokia. Isoista mainittakoon Ounasjoki 
ja Raudanjoki, jotka yhtyvät Kemijokeen 
Rovaniemellä. Kitinen ja Vuotosjoki taas 
laskevat Kemijokeen Pelkosenniemellä. 
Myös Tenniöjoki on iso joki, se vahvistaa 
Kemijokea Savukoskella. Kemijoen suurin 
järvi on Kemijärvi.

Kemijoki on jo Savukoskella, siis pian al-
kulähteidensä jälkeen ja 450 km ennen 
laskuaan Kemissä Perämereen, isompi 
kuin mikään Etelä-Suomen joista. Kemijo-
ki on myös lähes kaikkia niitä puhtaampi.

 Savukoski on oikeaa Lappia
Autolla matkaa Savukoskelta Suomen 
pohjoisimpaan kylään, Nuorgamiin, on 
430 km. Linnuntietäkin matkaa olisi 310 
km. Savukoski on kuitenkin jo varmasti 
ihan oikeaa Lappia. Savukoskella sijaitsee 
runsaasti yli 400 m korkeita tuntureita, 
paljon poroja ja myös poromiehiä.

Koska Savukoski sijaitsee selvästi napapii-
rin pohjoispuolella, kuuluu sinne kesällä 
se maailmankuulu yötön yö. Johtuen valon 
taipumisesta ilmakehässä, voidaan ”yö-
töntä yötä” viettää toki myös selvästi na-
papiirin eteläpuolella, jopa Tornio - Kuu-
samo –linjalla. Mutta Savukoskella ilmiö 
on aito. Kun aurinko nousee Savukoskella 
30.5, laskee se seuraavan kerran vasta 12.7. 
Aurinko pysyy kesällä siis yhtäjaksoises-
ti 43 vuorokautta horisontin yläpuolella. 
Väntäsen sukukokous ajoittuu siis eksoot-
tisesti tuon yöttömän yön ajalle. Kokouk-
seen osallistuville voi sivuhuomautuksena 
mainita, että yöllinen auringonpaiste saat-
taa estää nukahtamisen, mikäli ikkunoita 
ei pimennä kunnolla. Mikäli siis haluaa 

nukkua.

Kuuluisuuksia
Vaikka Savukosken asukasmäärä on pieni,  
mukaan mahtuu Suomen kuuluisin asu-
kas: joulupukki. Korvatunturihan sijaitsee 
kunnan koillisosassa, ihan Venäjän rajalla. 
Linnuntietä matkaa Savukosken kirkon-
kylästä Korvatunturiin on lähes tarkkaan 
100 km. Korvatunturin kolmesta huipusta 
yksi sijaitsee ihan valtakunnan rajalla, yksi 
Suomen puolella ja yksi Venäjän puolella.
On selvää, että Joulupukin jälkeen samaan 
kuntaan ei mahdu kovin monta muuta 
kuuluisuutta. Mutta muutama mahtuu. 
Yksi heistä on vuonna 1938 kuollut Mos-
ku eli Aleksi Hihnavaara, josta on tehty 
varsin kelpo elokuva. Elokuvassa sivuroo-
leissa näyttelee useita aitoja savukoskelai-
sia. 

Moni on myös kuullut karhunkaatajasta, 
joka tunnettiin parhaiten nimellä Ikä-Alpi, 
oikealta nimeltään mies oli Albert Ikähei-
mo. Ikä-Alpi kaatoi elämänsä (1904-1989) 
aikana mm 50 karhua. Arto Paasilinnan 
ystäviä voi kiinnostaa tieto, että Arto kir-
joitti esikoiskirjansa Ikä-Alpista.

Nykyisessä eduskunnassa vaikuttaa peräti 
kaksi Savukoskella asuvaa kansaedustajaa, 
mikä lienee asukasmäärään suhteutettuna 
Suomen ennätys.

Isoja hankkeita, Sokli ja Vuotos
Savukosken alueella,  idässä, lähellä Ve-
näjän rajaa, sijaitsee paikka nimeltä Sokli. 
Soklin alueelta löydettiin vuonna 1967 
runsas fosforiesiintymä, siis hyvää lan-
noitteen raaka-ainetta. Alueella toimi 
koerikastamo, mutta hanke ei kuitenkaan 
koskaan edennyt kaivosasteelle saakka. 
Norjalainen Yara omistaa nykyään Soklin 

kaivosoikeudet ja sillä on kaavailuja kai-
voksen avaamiseksi. 

Vuotos on alueen toinen hanke, jota on 
suunniteltu jo useamman vuosikymme-
nen ajan. Vuotoksella tarkoitetaan Vuo-
toksen alueelle suunniteltua tekojärveä, 
tai monen mielestä oikeammin säännös-
telyallasta. Allas olisi sijoittunut Pelkosen-
niemen ja Savukosken välille. Molemmat 
kirkonkylät olisivat jääneet altaan ulko-
puolelle, mutta esimerkiksi Lunkkauksen 
Viitarannan kylä olisi jäänyt kokonaan 
veden alle.

Vuotoksen allashanke eteni hitaasti, vuo-
sikymmeniä. Kun altaan rakentaminen 
näytti todennäköiseltä, eivät alueella asu-
vat ihmiset voineet esimerkiksi remontoi-
da talojaan. Infrastruktuuria kuten sähkö-
jä, teitä ja siltoja, ei tietenkään rakennettu. 
Lukuisia taloja oli aggregaattisähkön va-
rassa. Ihmiset  ja tavarat ylittivät joen 
veneellä. Vasta KHO:n lopullinen päätös 
vuonna 2002 siitä, että allasta ei rakenne-
ta, helpotti asukkaiden tilannetta ja alueel-
le siltoja ja vedettiin sähköt. On kuitenkin 
mahdollista, että allaspäätös ei olekaan 
lopullinen.

Mikäli sää suosii sukukokouksen viikon-
loppuna, niin on mahdollista järjestää 
kanoottiretki Kemijokea alavirtaan juuri 
tuolle Vuotoksen altaan suunnitellulle vai-
kutusalueelle.

Entäpä Vuotos ja Otto Jalmari Väntäsen 
kotitila Savukosken Lunkkauksessa? Tila 
kun sijaitsee lähellä Vuotoksen aluetta. Jäi-
sikö suvulle arvokkaat rakennukset veden 
alle, mukaan lukien talvi- ja jatkosodista 
kuin ihmeen kautta selvinnyt ”pikkupirt-
ti”? Se, johon Veikko on perustanut koti-

museon. Ei huolta, tila jää mahdollisen al-
taan toteutuessakin vielä selvästi kuivalle 
maalle. 

Mitä muuta matkaan voi yhdistää
Käyntiä Lapissa ei ehkä kannata rajoittaa 
pelkkään sukukokoukseen. Jos matkan 
kestoa pidentää, voi käydä vielä pohjoi-
semmassa Lapissa tai jopa Norjassa, vaik-
kapa Jäämeren rannalla. Ellei se tunnu 
mahdolliselta, voi matkaan liittää vaikka 
patikkaretken Urho Kekkosen kansallis-
puistossa tai kalaretken Lapin kirkkaiden 
vesien ja erinomaisten arvokalojen maail-
massa.

Pelkosenniemeltä, siis Savukosken naa-
purikunnasta ja matkan varrelta, löytyy 
Suvannon kylä. Se on yksi Lapin harvoista 
kylistä, jota saksalaiset joukot eivät poltta-
neet perääntyessään Lapin sodan aikana 
Norjaan. Kylä on museoviraston suojeluk-
sessa ja saanut Lapin kaunein kylä –tittelin 
vuonna 1987. Suvannossa voi siis poiketa 
ihastelemaan vanhaa Lapin kylämaise-
maa. Muualta yhtä vanhoja ei löydykään.

Lyhemmällekin reissulle sopii pysähdys 
Rovaniemellä. Siellä sijaitsee esimerkiksi 
Joulupukin ja napapiirin teemojen ym-
pärille luotuja kauppoja ja elämyksiä. 
Rovaniemelle sijoittuu myös Lapin maa-
kuntamuseo Arktikum. Arktikumia suo-
sittelevat varauksetta kaikki siellä käyneet. 
Arktikumissa on erittäin mielenkiintoisia 
ja hyvin toteutettuja näyttelyitä mm. La-
pin luonnosta ja historiasta. Muuttuvat 
näyttelyt ovat myös olleet erinomaisia. 
Arktikumiin tutustumiseen kannattaa va-
rata aikaa useampia tunteja.

Anekdoottina mainittakoon, että Arktiku-
mista löytyy myös ”1970-luvun lappilaista 
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kyläkuvaa ilmentävä Savukosken baa-
ri”. Tässä baarissa on moni Väntänen on 
siellä vieraillut asiakkaana, tai vaikkapa 
taksimiehenä. Kesän 2016 sukukokouk-
seen osallistuu eräs, joka on ollut työssä 
kyseisessä baarissa. Koska baari sijaitsi 
Savukoskella, niin kesäaikaan juuri tuo 
paikka olisi ollut takuuvarma paikka ta-
vata Joulupukki. Paikallisille tämä puhe-
lias vakioasiakas oli kuin osa sisustusta. 
Nykyisinhän Pukin saattaa tavata myös 
Rovaniemen napapiiriltä. Mikäli käytte 
Arktikumissa, niin tarkkana perusnäyt-
telyn Pohjoiset keinot - Northern Ways 
–osastolla. Baari löytyy sieltä.

Lisätietoja Savukoskesta löytyy esimer-
kiksi seuraavien linkkien takaa

Samperin Savotta
http://www.samperi.com/

Lauantai 2.7.2016

Aamupäivä:
Saapuminen Savukoskelle Samperin Sa-
vottaan, majoittuminen (jokainen varaa 
itse oman majoituksensa). Saapua voi 
myös jo perjantaina!

Omakustanteinen lounas (Samperin Sa-
votta tai esim. Omatoimilounas mökissä)

Iltapäivä: 
Vierailu Lunkkauksessa Jalmari ja Hilma 
Väntäsen kotitilalla, jota isännöi Veikko 
Jalmari Väntänen. Tutustuminen kotimu-
seoon, virvokkeita. Muistopuun istutta-
minen.

Omakustanteinen päivällinen

Ilta: 
Yhteinen illanvietto Samperin Savotassa, 
sauna, yhteislaulua.

Sunnuntai 3.7.2016

Aamupäivä: 
Vierailu hautausmaalla sukulaisten hau-
doilla, kukkien lasku

Klo 11.00 Sääntömääräinen sukukokous, 
sukuseura tarjoaa kokouskahvit

Klo 12.30 Omakustanteinen lounas

Klo 13.30 Sukutapaaminen päättyy.

Matkustusvaihtoehdot:
•	 omalla autolla Savukoskelle saakka
•	 junalla Rovaniemelle/Kemijärvelle. 

Junia etelästä saapuu aamuisin ja il-
taisin, kesän aikatauluja ei ole vielä 
tätä kirjettä kirjoitettaessa vahvistet-
tu. Ks. www.vr.fi

•	 lentäen Finnairin lennolla Kemiin, 
josta jatkokuljetus Rovaniemelle 
bussilla (Rovaniemen lentokenttä on 
suljettu 28.6. -31.7. välisenä aikana). 
www.finnair.fi

•	 lentäen Norwegianin lennolla Ou-
luun, josta jatkokuljetus Rovaniemel-
le bussilla (Rovaniemen lentokenttä 
on suljettu 28.6. -31.7. välisenä aika-
na. www.norwegian.com

•	 Onnibusilla Rovaniemelle (bussi-
yhteys Helsingistä saakka, matkan 
varrelta pääsee kyytiin). Onnibusin 
vuoroja saapuu perjantai-iltana klo 
18.15, lauantaiaamuna klo 8.30. 
www.onnibus.fi

Sukuseura voi järjestää maksullisen yh-
teiskuljetuksen Rovaniemeltä Savukoskel-
le (ja takaisin), jos mukaan ilmoittautuu 
riittävästi osanottajia. 25 henkilön ilmoit-
tautuessa hinta on noin 25€/suunta. 

Matkailu Savukoskella
http://matkailu.savukoski.fi/

Luontoon.fi, Savukosken opastuskeskus 
Korvatunturi (sijaitsee aivan Samperin Sa-
votan vieressä)
http://www.luontoon.fi/savukoskenopas-
tuskeskus
 
Kalastajan Savukoski
http://www.savukosket.fi 

Arktikum
http://www.arktikum.fi/

Rovaniemi
www.rovaniemi.fi

Myös Soklista, Vuotoksesta, Moskusta, 
Ikä-Alpista ja Suvannon kylästä löytyy 
tietoa netissä.

SUKUKOKOUKSEN 
AIKATAULU:

Savukoskella asuu enemmän poroja kuin ihmisiä. Ne ovat tavallinen näky teiden varsilla.

http://samperi.com
http://www.vr.fi
http://www.finnair.fi
http://www.norwegian.com
http://www.onnibus.fi
http://matkailu.savukoski.fi/
http://luontoon.fi/savukoskenopastuskeskus
http://luontoon.fi/savukoskenopastuskeskus
http://www.savukosket.fi
http://www.arktikum.fi
http://rovaniemi.fi
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Sukuseura onnittelee lämpimästi 
vuonna 2016 merkkipäiväänsä viettäviä 

ja uusia suvun jäseniä!

SUKULUETTELO

Vuoden 2016 luettelopäivitys on tehty ja luettelo on tilattavissa. 
Luettelon hinta on 5€ kappale.
 
Luettelo toimitetaan PDF-tiedostona sähköpostin välityksellä. 

Lisätiedot ja tilaukset : 
Olli Väntänen, olli.vantanen@pp.inet.fi, puh. 0400 3715 37.

Poroja yöttömässä yössä

Puheenjohtaja
Niina Väntänen
Pohjoisranta 2 E 12
00170 Helsinki
niinavantanen@gmail.com 
040-7515614

Varapuheenjohtaja
Teuvo Väntänen
Teuvo.vantanen@kone.com
Loppi 

Jäsen
Olli Väntänen 
olli.vantanen@pp.inet.fi
Loimaa
0400-371537

Rahastonhoitaja
Minna Prunnila
minna.prunnila@toimela.fi
Helsinki
050-0419131

Sihteeri
Marja Mäkelä 
Marja.Makela@tuusula.fi
Kerava
050-5292246

Jäsen
Mikko Elfving
mikko.elfving@saunalahti.fi
Kirkkonummi

Jäsen
Mervi Ala-Haavisto
mervi@karboni.fi
Jämsä

Tutustu myös sukuseuran www-
sivuihin www.vantanen.fi!

Sukuseuran hallitus 
toimikaudella 

2014 - 2016

http://vantanen.fi

	http://www.savukosket.fi 

