
Hakuohjeet Nasy – Naiset Yhdessä ry:n tuetuille lomille vuonna 2022 
 
Paperinen lomahakemus postitetaan. Hakemuksen tulee olla perillä 3 kuukautta ennen 
lomajakson alkua.   
 
Lomat myönnetään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein loman ja virkistyksen 
tarpeessa oleville naisille, pariskunnille ja perheille.  
 
    Hakemuksen tiedot ovat luottamuksellisia. 

• Ennen lomakohteen valintaa, tarkistathan kohteen sijainnin ja kulkuyhteydet. 
• Jokaisen eri taloudessa asuvan täytyy täyttää oma hakemus. 
• Alaikäisiä lapsia voi ottaa mukaan vain Perhelomalle tai Isovanhemmat ja lapsenlapset 

–lomille. Muut lomat ovat suunnattu aikuisille. 
• Täysi-ikäisen lapsen tulee tehdä oma hakemus. 
• Muistakaa kirjoittaa sosiaaliturvatunnuksen loppuosa, kaikkien lomalle osallistuvien osalta. 
• Ilmoita puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä mm. 

peruutuspaikkoja täyttäessämme. 
• Merkitkää hakemukseen useampi lomavaihtoehto. Mahdollisuudet päästä lomalle paranevat. 
• Jokainen hakemus pisteytetään hakemuksessa olevien tietojen ja perusteluiden pohjalta. 

Kirjoittakaa perustelut lomatuen tarpeelle. Kiinnittäkää erityisesti huomiota hakemuksen 
sanallisiin perusteluihin. 

• Täyttäkää hakemus huolella, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Emme täydennä tai korjaa 
lähetettyjä hakemuksia. Myös puolison tulotiedot tulee täyttää, vaikka lomalle hakisi 
yksin. 

• Lomatukea ei myönnetä peräkkäisinä vuosina. Yhdistyksellämme on oikeus tarkistaa muilta 
lomajärjestöiltä, onko hakijalle myönnetty lomatukea. 

• Hakemuslomakkeen voi täyttää myös kunnan sosiaalitoimisto tai jokin muu taho. 
• Hakemukset käsitellään kunkin lomajakson hakuajan päätyttyä. Nasy – Naiset Yhdessä ry 

lähettää vähintään 1kk ennen loman alkua valituille sähköisesti tai kirjeitse tiedon valinnasta. 
• Jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi hakemuksessa kutsu ja lasku tulevat sähköpostiisi (kahtena 

eri viestinä). Viestit saattavat ohjautua roskapostiin, joten se kannattaa tarkistaa aika 
ajoin. Viestit tulevat osoitteesta toimisto@nasylomat.fi. 

• Jos hakija ei ole tullut valituksi ensimmäiselle lomatoiveelle, hakemus siirtyy automaattisesti 
toisen/kolmannen lomatoiveen kohdalle. 

• Emme ilmoita niille hakijoille erikseen, jotka eivät tule valituksi lomalle. 
• Lomapaikka vahvistetaan maksamalla lasku eräpäivään mennessä. 

Omavastuuosuudet vuonna 2022 
Naiset ja pariskunnat 115 € / 5 vrk. 
Naiset ja pariskunnat juhla-ajat (juhannus ja joulu) 115 € /5 vrk.  
Maksuun sisältyy täysihoito, ohjelma sekä yksi hyvinvointipalvelu. Majoitus 2 hengen huoneessa. 

  Perhelomat ja Isovanhemmat ja lapsenlapset –lomat 
Aikuinen (myös 17-18v) 115 €/hlö, lapsi 3-16v 45 €/hlö ja alle 3-vuotiaat ilmaiseksi 
Juhlapyhien perhelomat: Aikuinen (myös 17-18v) 115 €/hlö, lapsi 3-16v 45 €/hlö ja alle 3-vuotiaat 
ilmaiseksi. 
Maksuun sisältyy täysihoidon lisäksi välipala ja iltapala sekä majoitus perhekoon mukaisissa 
huoneissa sekä ohjelma.  
 
Matkakustannukset maksaa jokainen itse tai se yhdistys/yhteisö, joka on sitoutunut maksun 
suorittamaan.  
 



Muutokset mahdollisia.       
 
Loma-ajat ja paikat vuonna 2022 
 
14.-19.3.     Härmän kylpylä, Ylihärmä, pariskunnat 
3.-8.4.         Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta, naiset 
6.-11.6. Kruunupuisto, Punkaharju, naiset 
16.-21.5. Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio, naiset 
29.5.-3.6. Imatran kylpylä, Imatra, pariskunnat 
12.-17.6. Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi, naiset 
13.-18.6. Kruunupuisto, Punkaharju, pariskunnat 
18.-23.7. Härmän kylpylä, Ylihärmä, naiset  
24.-29.6. Sport & Spa Hotel Vesileppis, juhannus, naiset ja pariskunnat 
7.-12.8. Hotelli Kivitippu, Lappajärvi, naiset 
14.-19.8. Imatran kylpylä, Imatra, naiset  
21.-26.8.     Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta, pariskunnat– yhteistyöloma Sjögrenliiton       
                     kanssa 
 
28.8.-2.9. Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi, pariskunnat 
26.9-1.10. Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala, naiset 
10.-15.10. Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio, pariskunnat 
 
28.8.-2.9. Hotelli Kivitippu, Lappajärvi, pariskunnat 
28.11.-3.12. Kuntoutuskeskus Ruissalo, Turku, pariskunnat 
22.-27.12. Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio, joulu naiset ja pariskunnat 
  
 Perhelomat perheille, joissa on alle 16-vuotiaita lapsia 
12.-17.6.     Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta 
10.-15.7.     Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta 
21.-26.6. Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane 
23.-28.6.     Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta, juhannus, perheet 
11.-16.7. Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 
25.-30.7. Kylpylähotelli Rauhanlahti, Kuopio 
15.-20.8. Härmän Kylpylä, Ylihärmä 
7.-12.11. Härmän kylpylä, Ylihärmä 
17.-22.7. Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane 
26.-31.12.   Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane, joulu, perheloma 
 
 Perhelomat perheille, joissa on teini-ikäisiä lapsia 
3.-8.7. Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta – TEINI-IKÄISET  
 
 Isovanhemmat ja lapsenlapset -loma, noin 7-10-vuotiaille lapsenlapsille 
24.-29.7.     Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta 

 
 
Haku päättyy 3 kuukautta ennen lomajakson alkua.  
 
Hakemukset postitetaan osoitteeseen 
Nasy – Naiset Yhdessä ry, Fredrikinkatu 30 F 61, 00120 Helsinki 
 
Hakemuksia koskevat kyselyt hakuajan päätyttyä: toimisto@nasylomat.fi tai 045 102 7339.  

mailto:toimisto@nasylomat.fi

