VARAUSVAHVISTUS tuetun loman järjestämisestä Hyvinvointilomien kanssa
Yhteistyötaho: Lieksan Eläkkeensaajat ry
Yhteyshenkilö: Reijo Kilponen
Sähköposti: reijo.kilponen@pp.inet.fi
Postiosoite: Leppätie 5, 81700 Lieksa
Puhelinnumero: 0400 125 446
Hyvinvointilomat ry on varannut ryhmällenne seuraavan täysihoitoloman vuodelle 2023:
Loman ajankohta:

13.03.-18.03.2023

Lomateema:

Yhdessä enemmän

loma suunnattu aikuisille

Lomakohde ja sen kotisivujen osoite: Rajaniemen lomakeskus www.rajaniemenlomakeskus.fi
Henkilömäärä:

30

Loman hakuaika:

13.10.–13.12.2022

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen: https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/
Huomioittehan, että lomanne näkyy sähköisessä haussa vain hakuaikana.
Voitte lisätä linkin myös omille kotisivuillenne.
Rahoittajan linjauksen mukaisesti kaikki lomajaksomme laitetaan avoimeen sähköiseen hakuun.
Lomalle hakeminen ei edellytä yhteistyökumppanitahon jäsenyyttä.
Täysihoitoloma on:
+ viisi täysihoitovuorokautta
+ aamiainen, lounas ja päivällinen
+ majoitus jaetuissa kahden hengen huoneissa
+ yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä paitsi tulo- ja lähtöpäivänä
Loman omavastuuosuus 18€/vrk/hlö eli yhteensä 90 €/5 vrk/hlö.
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun.
Huomioittehan, että Hyvinvointilomilla ei ole mahdollisuutta tarjota ryhmänvetäjälle vapaapaikkaa.
Jos lomalle hakija tarvitsee avustajan, huomioittehan, että myös avustajan tulee täyttää oma tuetun
loman hakemuksensa.
Hyvinvointilomat ry. Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki, www.hyvinvointilomat.fi

Mikäli tuetulle lomalle hakijoita on varausmäärää enemmän tai vähemmän, ottakaa Hyvinvointilomiin heti
yhteyttä.
Suositelkaa hakulomakkeen täyttämistä sähköisesti.
Paperisia hakulomakkeita voi tilata Hyvinvointilomien toimistolta puh. 010 830 3400 tai
toimisto@hyvinvointilomat.fi
Lomalaisten valinnoissa noudatamme Sosiaali- ja Terveysministeriön avustusosasto STEA:n ohjeita.
Tuettu loma toteutetaan suunnitellusti Veikkauksen tuotoista, jos Sosiaali- ja Terveysministeriö myöntää
Hyvinvointilomat ry:n hakeman avustuksen vuodelle 2023.
Kannustakaa lomalaisia antamaan lomasta palautetta loman lopussa lomakohteessa sähköisesti tai
annettavalle lomakkeelle.
Tuettu lomatoiminta kuuluu tietosuojalain piiriin. Tiedot ovat luottamuksellisia ja saamme antaa tietoja
vain hakijoille itselleen.
Tietosuoja-asetuksen uudistuksen vuoksi emme voi enää lähettää ryhmänvetäjille lomalle valittujen
nimilistoja.
Palautattehan varausvahvistuksen allekirjoitettuna 15.9. mennessä joko sähköisesti osoitteeseen
toimisto@hyvinvointilomat.fi tai postitse Hyvinvointilomat ry, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.

Yhteyshenkilöt:
Tiina Kotilainen puh. 010 830 3401
Maria Alamattila puh. 010 830 3404
Sari Halme puh. 044 0600 870

tiina.kotilainen@hyvinvointilomat.fi
maria.alamattila@hyvinvointilomat.fi
sari.halme@hyvinvointilomat.fi

Helsingissä 24.8.2022

Tiina Kotilainen
Hyvinvointilomat ry
Vahvistuksen hyväksyntä

Lieksan Eläkkeensaajat ry:n edustajan
allekirjoitus
Vahvistuksen hyväksyntä
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