
Pohjois-Pohjanmaan rakentajien lomasäätiö ulkoistaa toimintansa, 
uudet ohjeistukset 1.1.2021 lukien. 
 
Lomasäätiön lomaetuun on oikeutettu Oulun alueen 14 osastojen jäsenet. 
1.1.2021 lukien jäsenet varaavat majoituksen suoraan majoituskohteista Ruka, Vuokatti 
Kalajoki. Jokaiseen kohteeseen on omat erilliset varausohjeet ja ajat. Tutustukaa niihin 
huolellisesti, ennen kuin teette varauksia. Lomasäätiö ja Rakennusliitto ei hoida varauksia 
enää lainkaan ja jäsen huolehtii itse, että on oikeutettu tekemään varauksen.  
Jäsenelle ei lähetetä lomajaksosta laskua vaan kustannukset maksetaan suoraan 
lomakohteeseen. Jäsen maksaa kohteeseen siivouksen liinavaatteet ja varausmaksun. 
Jokaisessa kohteessa on omat hinnat. Kysykää hinnat varatessa. Kustannukset eivät ylitä 
200 euron rajaa.  
Oulun alueen osastot voivat halutessaan tukea lomasäätiön toimintaa maksamalla 
avustuksen suoraan lomasäätiölle. 
 
 
yhteistyöterveisin  

Pohjois-Pohjanmaan rakentajien lomasäätiön hallitus  



Pohjois-Pohjanmaan rakentajien lomasäätiön lomaosake  
Kalajoen Timantti B 9 
 
Varausten vastaanottaminen vuosittain Oulun alueen jäsenille ajalle 1.5 - 30.9 maaliskuun 
toisesta maanantaista lukien 5 arkipäivää klo 9.00-15.00 välisenä aikana.   
Varauksia annetaan vain ma-pe 4 vrk ja pe-ma 3 vrk. Muu aika vapautetaan ulosmyyntiin 
1.4.  
Jäsenet voivat varata loman, jos eivät ole majoittuneet varausajalla 1.5-30.9 edellisenä 
vuotena. Varausajalla voi varata yhden loman/jäsen. Pidettyään loman jäsen voi varata 
varausajan ulkopuolisia lomia rajoituksetta.  
Jäsen maksaa siivouksen, liinavaatteet ja varausmaksun sekä mahdolliset 
lisäpalvelut lähtiessään vuokraajalle. Jäsen maksaa kohteeseen täyden hinnan, 
mikäli Oulun alueen osaston numeroa ei löydy jäsenkortista tai jäsen varaa 1.5-30.9 
ajalle majoituksen peräkkäisinä vuosina.  
Peruutusmaksu vuonna 2021 minimi 36€. Tarkistakaa varus- ja peruutusehdot varausta 
tehdessänne. 
Tupakointi ja lemmikkien pito huoneistossa kielletty. 

 

Varaukset vain puhelimitse numerosta: 

08-4694 449 

Vastaanotto: 

Kalajoen Keskusvaraamo Oy 

Jukupolku 5 

85100 KALAJOKI 

keskusvaraamo@kalajoki.fi 

 

 

 

  



Pohjois-Pohjanmaan Rakentajien lomasäätiön lomaosake 
Vuokatti Chalets 2, 2104 
 
Varausten vastaanottaminen vuosittain Oulun alueen jäsenille ajalle 1.1 - 30.4 toukokuun 
toisesta maanantaista lukien 5 arkipäivää klo 9.00-15.00 välisenä aikana.   
Varauksia annetaan vain ma-pe 4 vrk ja pe-ma 3 vrk. Muu aika vapautetaan ulosmyyntiin 
1.6.  
Jäsenet voivat varata loman, jos eivät ole majoittuneet varausajalla 1.1-30.40 edellisenä 
vuotena. Varausajalla voi varata yhden loman/jäsen. Pidettyään loman jäsen voi varata 
varausajan ulkopuolisia lomia rajoituksetta.  
Jäsen maksaa siivouksen, liinavaatteet ja varausmaksun sekä mahdolliset 
lisäpalvelut. lähtiessään vuokraajalle. Jäsen maksaa kohteeseen täyden hinnan, 
mikäli Oulun alueen osaston numeroa ei löydy jäsenkortista tai jäsen varaa 1.5-30.9 
ajalle majoituksen peräkkäisinä vuosina.  
Peruutusmaksu vuonna 2021 on 48,36 €. Tarkistakaa hinta varausta tehdessänne  
Tupakointi ja lemmikkien pito huoneistossa kielletty. 

 
Varaukset vain puhelimitse ma-pe 8-16 myyntipalvelun numerosta: 
08 6191500 

 

Vastaanotto: 

Vuokatti Sport  

Opistontie 4 

88610 Vuokatti 

sporthotel@vuokattisport.fi 

 

  



Pohjois-Pohjanmaan Rakentajien lomasäätiön lomaosake 
Ruka Chalets 1, 1501 
 
Varausten vastaanottaminen vuosittain Oulun alueen jäsenille ajalle 1.1 - 30.4 toukokuun 
toisesta maanantaista lukien 5 arkipäivää klo 9.00-15.00 välisenä aikana.   
Varauksia annetaan vain ma-pe 4 vrk ja pe-ma 3 vrk. Muu aika vapautetaan ulosmyyntiin 
1.6.  
Jäsenet voivat varata loman, jos eivät ole majoittuneet varausajalla 1.1-30.40 edellisenä 
vuotena. Varausajalla voi varata yhden loman/jäsen. Pidettyään loman jäsen voi varata 
varausajan ulkopuolisia lomia rajoituksetta.  
Jäsen maksaa siivouksen, liinavaatteet ja varausmaksun sekä mahdolliset 
lisäpalvelut. lähtiessään vuokraajalle. Jäsen maksaa kohteeseen täyden hinnan, 
mikäli Oulun alueen osaston numeroa ei löydy jäsenkortista tai jäsen varaa 1.5-30.9 
ajalle majoituksen peräkkäisinä vuosina. 
Peruutusmaksu vuonna 2021 on 30€. Tarkistakaa hinta varausta tehdessänne. 
Tupakointi ja lemmikkien pito huoneistossa kielletty. 

 
Varaukset vain puhelimitse ma-pe 10-18 numerosta: 

020 787 0451 

 

Vastaanotto: 

Rukatunturintie 12 

93830 Rukatunturi 

info@ruka911.fi 

 

 

 

 


