OHJEET TUETUN LOMAN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN
Täytä hakemuksesi huolellisesti, sillä puutteellisia hakemuksia emme voi käsitellä.
Samassa osoitteessa asuvat täyttävät yhteisen hakemuksen.
Lasten kanssa lomalle voivat hakea vanhemmat tai isovanhemmat.

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Täytä hakemukselle henkilötietosi täydellisinä: etunimi, sukunimi, henkilötunnus
(loppuosineen), puhelinnumero sekä osoitetiedot. Lisää sähköpostiosoitteesi
hakemukselle, jos haluat saada kutsun ja laskun tuetusta lomasta sähköpostitse. Saat
sähköpostiisi linkin, jota klikkaamalla vahvistat osoitteesi oikeaksi. Merkitse
hakemuksellesi myös tieto apuvälineistä (esim. pyörätuoli tai rollaattori) tai
erityisruokavalioista.

2. PUOLISON HENKILÖTIEDOT
Täytä hakemuksellesi puolisosi henkilötiedot, jos myös hän hakee tuettua lomaa.

3. HAEN LOMAA
Merkitse tähän kohtaan, kenen kanssa ja mihin haet lomaa. Huomioi, että
lapsiperhelomille voivat hakea vain lapsiperheet tai isovanhemmat lastenlastensa
kanssa. Jos haet lomalle ystävän kanssa, teidän molempien tulee täyttää oma hakemus
ja merkitä toistenne nimet hakemuksen ”Haen lomaa ystävän/ ystäväperheen kanssa” osioon.
Laita hakemuksellesi eri vaihtoehtoja lomien ajankohdista ja lomakohteista.
Lapsiperhelomilla majoitus on perhehuoneissa, aikuislomilla jaetuissa kahden hengen
huoneissa. Suurperheiden kannattaa hakea ensisijaisesti urheiluopistoihin, Lomakeskus
Huhmariin ja Kylpylähotelli Rauhalahteen. Näissä lomakohteissa on isoja
perhehuoneita.
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4. TULOTIEDOT JA VELAT
Täytä tulotietoihin kuukauden nettotulosi euroina. Nettotulo on osuus, joka Sinulle jää
tuloistasi verojen jälkeen. Lapsilisiä, asumistukea tai omaishoidontukea ei lasketa
nettotuloihin. Velat ja lainanhoitokulut/kk merkitään euroina.
Puolison tai avopuolison tulotiedot on täytettävä hakemukselle, vaikka hän ei olisi
hakemassa tuettua lomaa.
Jos haet lomaa lapsenlapsesi kanssa, merkitse hakemuksellesi lapsen etu- ja sukunimi,
henkilötunnus (myös loppuosa) sekä tieto apuvälineistä tai erikoisruokavalioista. Lasten
huoltajien kuukauden nettotulot ja velat tulee merkitä euroina hakemuksen
”Taloudelliset perustelut” -osioon.

5. PERUSTELUT LOMATUEN TARPEELLE
Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät tuetun loman myöntämisen kannalta,
joten kiinnitä niihin erityistä huomiota. Kerro hakemuksen tässä osiossa
taloudellisesta, terveydellisestä ja sosiaalisesta elämäntilanteestasi. Jokainen
hakemus käsitellään luottamuksellisesti. Jos toivot majoitusta yhden hengen
huoneessa tai haluat ottaa lemmikin mukaan lomalle, mainitse siitä hakemuksellasi.
Näistä erityisjärjestelyistä Sinun tulee sopia lomakohteen kanssa erikseen.
Lomakohteen perimä lisämaksu tulee maksettavaksi paikan päällä.
PÄÄTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN
Ilmoitamme tuetun loman saaneille myönteisestä päätöksestä hakuajan päättymisen
jälkeisen kuukauden loppuun mennessä. Varasijoilla olevilla on mahdollisuus saada loma
peruutuspaikan kautta vielä noin kolme viikkoa ennen loman alkua. Hakijamäärien
vuoksi voimme ilmoittaa vain hyväksyvistä päätöksistä. Halutessasi voit tiedustella
hakemuksesi tilannetta puh. 010 830 3400 (ma-pe klo 9-12) tai sähköpostitse osoitteesta
toimisto@hyvinvointilomat.fi. Jos joillekin lomajaksoille jää vapaita paikkoja,
tiedotamme niistä kotisivuillamme www.hyvinvointilomat.fi . Näille lomajaksoille voi
hakea varsinaisen hakuajan päätyttyä.
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