
RKL  Naisten Klubin ammattimatka 2021 Inariin

Vuosi 2021 on RKL Naisten Klubin toiminnan  20-vuotisjuhlavuosi, jonka kunniaksi teemme  
ammattimatkan  kotimaan  kohteeseen.  Osa  jäsenistämme  ei  ole  koskaan  käynyt  
Lapissa, joten kohteeksi valikoitui Ivalossa sijaitsevan saamelaismuseo Siidan laajennus- ja  
peruskorjaushanke. 
Haimme ja saimme juhlavuoden matkalle tukea Rakennusmestarien Säätiöltä.  Saamamme  
tuen avulla voimme toteuttaa matkan syyskuussa 2021 ruskan aikaan. Säätiön myöntämää  
tukea  saavat  kaikki  RKL:n  jäsenmaksun  maksaneet  jäsenet;  tuki  ei  koske  pelkästään  
paikallisyhdistyksen jäsenmaksun maksaneita.   

Ajankohta
Ajankohta vk 36 torstaista sunnuntaihin 9.-12.9.2021.

 
Osallistujat

Matkalle  mahtuu max 20 ja min 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  Mukaan otetaan  
kaksi  RKL:n  opiskelijajäsentä,  joille  Naisten  Klubi  lahjoittaa  matkastipendinä  100  €  +  
matkakulut. 
Sitova  ilmoittautuminen  23.6.2021  mennessä  ainoastaan  s-postilla Marja  Värrille  
marja.varri@gmail.com, lisätiedustelut p. 040 7170984.  
Ilmoittautuessasi ilmoita seuraavat tiedot:
- koko nimesi
- kansalaisuutesi
- paikallisyhdistys, johon kuulut
- puhelinnumerosi
- s-postiosoitteesi
- henkilö, jonka kanssa mahdollisesti haluat majoittua samaan huoneeseen
Em. tiedot annetaan myös hotellille ryhmämatkan ehtojen mukaan.

Omavastuu Matkan omavastuuosuus 100 €  maksettava viimeistään 23.7.2021  RKL:n tilille 
FI26 1017 3000 0229 40. Omavastuuseen kuuluvat myös matkat Inarin Saariselälle ja takaisin.

 
Majoitus

Majoitumme  2  hengen  Standard-huoneisiin  Lapland  Hotels  Riekonlinnaan,  osoite
Saariseläntie 13, 99830 Saariselkä,  www.laplandhotels.com/FI/  . 
Mikäli haluat muun kuin Standard-huoneen, lisäöitä tms., voit neuvotella siitä suoraan hotellin 
kanssa. Matkaan kuuluu 3 yötä hotellissa saamaamme tarjoushintaan.

Lisähinnat:
- yhden hengen huone 33 €/vrk/huone
- saunallinen huone 14 €/vrk/huone
- superior-huone 25 €/vrk/huone
- saunallinen superior 39 €/vrk/huone
Lisähinta on maksettava omalla kustannuksella. 

 
Alustava matkasuunnitelma

Torstai
-  saapuminen  Saariselälle  Lapland  Hotels  Riekonlinnaan  eri  puolilta  Suomea  (ei  
yhteiskuljetusta) ja kirjautuminen hotelliin.
- illalla klo 18-19 yhteinen tervetulotilaisuus hotellin kokoustiloissa. 

mailto:marja.varri@gmail.com
http://www.laplandhotels.com/FI/


Perjantai
- buffet-aamiainen hotellissa
- klo 9:00 lähtö Ivaloon saamelaismuseo Siidaan yhteiskuljetuksella hotellin edestä

 - Senaatti-kiinteistöt on aloittanut Siidassa kesällä 2020 perusparannus- ja laajennushankkeen,
joihin käymme tutustumassa oppaan johdolla. Ko. töiden aikana Siida (museo, luontokeskus, 
ravintola)  palvelee  normaalisti.  Laajennus  toteutetaan  ensin,   sitten  peruskorjaus,  joka  
alkaa kesäkuussa 2021. Uudet tilat ja perusnäyttely avataan 1.4.2022. 
- yhteinen lounas Siidassa ja paluu hotellille iltapäivällä 
- iltapatikointi jollekin lähistön tulistelupaikalle, makkaranpaistoa ja kuulumisten vaihtoa. 

Lauantai
- buffet-aamiainen hotellissa
- klo 10:00 lähtö Sodankylän Tankavaaran Kultakylään yhteiskuljetuksella hotellin edestä
- yhteinen lounas Kultakylässä ja paluu hotellille iltapäivällä
- patikointi porukalla Kaunispäälle (n. 2 km hotellilta), Metsähallituksen Aurora-tuvalle (n. 1 km 
hotellilta) tai Iisakkipään luontopolulle (n. 7 km lenkki). Kaunispäällä on ravintola, muualle  
omat eväät tarpeen mukaan
- yhteinen illallinen hotellin ravintolassa 

Sunnuntai
- buffet-aamiainen hotellissa
- uloskirjautuminen ja lähtö kotimatkalle 

Muutokset mahdollisia!


