
 
 

Enâmeh láá mii párnááh –  
Maat ovat meidän lapsiamme

Siida uudistuu 
2020–2022 

 

Siidan uusi näyttely 2022
Siidan nykyinen päänäyttely uusitaan perus
korjauksen yhteydessä.

Uusi näyttely on nykyisen näyttelyn tapaan 
Saamelais museon ja Luontokeskuksen yhteinen, 
ja se kertoo saamelaisista ja pohjoisesta luonnosta 
yhdessä. Saamelaisen perinnetiedon muisti on kan
tanut luonnon ja yhteiskunnan muutosten yli suku
polvesta toiseen. Maisema ympärillämme kantaa 
miljoonien vuosien jälkiä, mutta millainen luonto 
jää meidän jälkeemme? 

Nykyinen näyttely on vierailtavissa huhtikuun 2021 
loppuun asti. Uusi näyttely valmistuu keväällä 2022.

 
 

www.siida.fi

Ulkomuseo on avoinna Siidan  
ollessa kiinni
Perusparannusvaiheessa 1.6.2021–31.3.2022 
nykyinen Siidarakennus suljetaan ja vierailu
kohteenamme toimii ulkomuseo. Siidan ja Metsä
hallituksen asiakas palvelut sekä Siida Shop ja 
matkailu neuvonta toimivat väistö tiloissa. Ravin
tola Sarrit palvelee uudessa ravintolasiivessä. 

Siida, Inarintie 46, 99870 Inari
Asiakaspalvelu, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi
Ravintola Sarrit, puh. 040 700 6485, ravintola@sarrit.inet.fi
Metsähallituksen luontopalvelut, puh. 0206 39 7740,  
siida@metsa.fi
Inarin matkailuinfo, puh. 040 168 9668, tourist.info@inari.fi



 
 

Laajennus 1.5.2020–30.4.2021
Laajennusvaiheessa Siidassa voi vierailla kuten 
ennenkin. Siidan asiakaspalvelu, Siida Shop, Metsä
hallituksen palvelupiste ja matkailuneuvonta sekä 
Ravintola Sarrit palvelevat.

•  Siidan näyttelyt ovat avoinna.
•  Pääsylippujen hinnat pysyvät samoina.
•  Opastamme normaalisti Siidan näyttelyissä.
• Vuokraamme auditoriota koko laajennusvaiheen ajan, viran-

omaisten määräyksien rajoissa. 

MITÄ LAAJENNUSVAIHEESSA TAPAHTUU?

Siidan länsipäähän rakennetaan kokoelmayksikkö ja itäpäähän 
ravintola siipi. 

AUKIOLOAJAT LAAJENNUSVAIHEESSA

1.1.–30.4.2021 ma–la klo 10–17, su suljettu
HUOM. Uudistamme vuoden 2021 alusta aukioloajat talvikau-
delle. Jatkossa Siida on kiinni sunnuntaisin maanantain sijaan. 

PÄÄSYLIPUT 

Aikuiset 10€ Alennettu pääsymaksu* 8€ 
Lapset 0–6-vuotiaat 0€ Koululaiset 7–17-vuotiaat 5€

* alennettu pääsymaksu ryhmille min. 10 hlöä, eläkeläisille, 
opiskelijoille

1.–31.5.2021 SI IDA ON SULJETTU MUUTON VUOKSI

Toukokuussa 2021 museokokoelmat ja ravintola muuttavat 
uusiin tiloihin ja asiakaspalvelu muuttaa väliaikaisiin tiloihin.

Perusparannus 1.6.2021–31.3.2022
Perusparannusvaiheessa nykyinen Siidarakennus 
suljetaan, mutta Siidassa palvellaan koko ajan ja 
vierailukohteenamme toimii ulkomuseo.

Siida-rakennuksen ollessa kiinni Siidan asiakaspalvelu, Siida 
Shop, Metsähallituksen asiakaspalvelu ja matkailuneuvonta 
toimivat Siidan piha-alueelle sijoitettavissa väistötiloissa. 
Ravintola  Sarrit palvelee uudessa ravintolasiivessä. Siidan 
ulkomuseoalue on avoinna vieraille.

•  Vierailut tapahtuvat rikastetulla ulkomuseolla (huom. ulko-
museo ei ole esteetön vierailukohde).

•  Opastamme ulkomuseolla: ulkomuseo-opastus 120 € (1h), 
teemaopastus 130–150€ (1–1,5h) 

MITÄ PERUSPARANNUSVAIHEESSA TAPAHTUU?

• Siida-rakennus peruskorjataan kattavasti ja perusnäyttelyt 
uusitaan. 

•  Saamme Siidaan avaran aulan sekä nykyaikaiset monitila-
toimistoratkaisut.

• Tulevaisuudessa kaikki Siidan näyttelyt sijaitsevat toisessa 
kerroksessa, sillä nykyisestä ravintolasta tulee näyttelytila. 

AUKIOLOAJAT PERUSPARANNUSVAIHEESSA

1.6.–30.9.2021 joka päivä klo 9–17
1.10.2021–31.3.2022 ma–la klo 10–16, su suljettu
Joulu 2021: 24.12.2021 klo 10–14 ja 25.12. klo 12–16 

PÄÄSYLIPUT  

Aikuiset 8€ Alennettu pääsymaksu* 7€ 
Lapset 0–6-vuotiaat 0€ Koululaiset 7–17-vuotiaat 4€
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Siida uudistuu ja palvelee
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Uudistettu Siida avataan 1.4.2022
Saamelaismuseo ja YläLapin luontokeskus Siidan 
uusi näyttely tulee kantamaan nimeä: 

Enâmeh láá mii párnááh –  
Maat ovat meidän lapsiamme

AUKIOLOAJAT UUDISTETUSSA SI IDASSA

1.4.–31.5.2022 ma–la klo 10–17, su suljettu 
1.6.–30.9.2022 joka päivä klo 9–18
1.10.2022–31.3.2023 ma–la klo 10–17, su suljettu
Joulu 2022: 24.12.2022 klo 10–14, 25.12. klo 13–17 

PÄÄSYLIPUT

Aikuiset 15€ Alennettu pääsymaksu* 13€ 
Lapset 0–6-vuotiaat 0€ Koululaiset 7–17-vuotiaat 7€
* alennettu pääsymaksu ryhmille min. 10 hlöä, eläkeläisille, 
opiskelijoille 

Tervetuloa!


