Hyvinvointilomien kautta haettavat
ryhmälomat vuodelle 2020

R

yhmälomat toteutetaan yhteistyössä erilaisten
yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Esimerkkeinä
näistä ovat erilaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä
eläkeläisten ja maahanmuuttajien yhdistykset.
Lomatoiminnan toteutumisen edellytyksenä on Sosiaalija terveysministeriön Veikkausvoittovaroista saatava
avustus.
 Hakemukset on jätettävä 31.5.2019 mennessä.
 Hyvinvointilomat ilmoittaa alustavan päätöksen
syyskuun 2019 lopussa.
 Ryhmän koko on 20–50 henkilöä. Hakemukseen on
hyvä laittaa eri vaihtoehtoja loman ajankohdan ja
lomakohteen suhteen.
 Hyvinvointilomat keskittää lapsiperheille suunnattuja
lomia koulujen lomajaksoille, kesän osalta
juhannusviikko- heinäkuun loppu.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen
(STEA) ohjeiden mukaisesti ryhmäloma ei ole jäsenetu
eikä yhdistyksen jäsenyys ole edellytys loman
hakemiselle tai loman saamiselle.
Ryhmälomat laitetaan myös avoimeen hakuun
Hyvinvointilomien kotisivujen kautta. Lisäksi ryhmälomaa
markkinoidaan yhdistyksen kautta eri keinoin.

Jos ryhmälomahakemuksia tulee enemmän kun
Hyvinvointilomat voi toteuttaa, niin valinta suoritetaan
seuraavien perusteiden pohjalta:

1

ENSIKERTALAISUUS

2

YHTEISKUNNALLINEN TARVE JA
AJANKOHTAISUUS

3

Yhdistys hakee ensimmäistä kertaa tuettua lomaa
Hyvinvointilomien tai jonkun muun lomajärjestön kautta
tai edellisestä hakemuksesta on kulunut yli viisi vuotta.

Esimerkiksi työttömien aktivointi, omaishoitajien
virkistys, maahanmuuttajien kotouttaminen,
yksinäisyyden poistaminen ja toimintakyvyn
edistäminen.

KOHDERYHMÄ JA MARKKINOINTI
Kenelle loma kohdennetaan ja millä menetelmillä lomaa
markkinoidaan. (esimerkiksi henkilökohtainen etsivä/
löytävä työ, avoin tiedotus) Toivomme,
että keskustelette etukäteen ryhmänne
kanssa loman teemoista ja ohjelmasta.
Lomajakson pituus on pääsääntöisesti
viisi täysihoitovuorokautta. Tästä perittävä
omavastuumaksu on lomakohteesta riippuen
50–125 €/ hlö /lomajakso. Alle 16-vuotiailta ei peritä
omavastuumaksua. Ohjelman suunnittelussa
toivomme myös järjestönne osuutta.

Henkilön, pariskunnan tai perheen
hakeminen ryhmälomalle
Ryhmälomalle haetaan samalla tavalla kun
yleishaussa olevalle lomalle.
 Loma myönnetään taloudellisin,
terveydellisin ja sosiaalisin perustein
ensikertalaisuus huomioiden.
 Hakemus täytetään joko
sähköisesti Hyvinvointilomien
kotisivuilla tai
paperilomakkeella.
 Jokaisen henkilön/perheen/pariskunnan
hakemus käsitellään ja pisteytetään
Hyvinvointilomissa.

Elämyksiä tuetulta täysihoitolomalta

Lisätietoja ryhmälomista saat
toimisto@hyvinvointilomat.fi
tai soittamalla 010 830 3400
(klo 9.00–12.00)

Hakemus

Ryhmälomahakemus vuodelle 2020
Yhdistyksen nimi:
Yhteyshenkilön nimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Milloin ryhmänne on ollut viimeksi tuetulla lomalla (vuosi)
Kenelle loma kohdennetaan:

Miten markkinoitte lomaa:

Loman ohjelmaan liittyviä toiveita:

Arvio lomaryhmän henkilömäärästä (20–50):
Toive loman ajankohdasta: 1)

2)

3)

Missä osassa Suomea toivotte lomakohteen sijaitsevan?

 Pohjois-Suomi

Keski-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

 Kylpylähotelli

Urheiluopisto

Etelä-Suomi

Toive lomakohdetyypistä (valitse kaksi)

 Lomakeskus

Lomakoti

Päiväys ja allekirjoitus:

Palauta hakemus 31.5.2019 mennessä:
toimisto@hyvinvointilomat.fi TAI Hyvinvointilomat, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki

