
Lomaviikkokalenteri
 seuraavalla sivulla!

Virkistyslomia järjestetään syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. 

Tietoa lomista: 

 • Täysihoito (sis. aamiainen, lounas ja päivällinen).

 • Kaksi ohjattua ohjelmaa päivittäin (paitsi tulo- ja lähtöpäivinä).

 • Lomaohjelma voi sisältää liikkumista luonnossa, hyvinvointiluennon,    
  vesijumpan, tietovisailua, yhteisen illanvieton ja yleistä virkistystä.

 • Aikaa myös omatoimiseen virkistäytymiseen.

 • Perhelomilla kaksi kertaa kahden tunnin ohjattu lastenhoito 3-6 vuotiaille  
  lapsille.

 • Lomilla ei ole ohjattuja keskusteluja syövästä tai syöpäkuntoutuksesta.

Lomahakemukset: 

 • täytä hakukaavake Hyvinvointilomat ry:n sivuilla sähköisesti:    
  www.hyvinvointilomat.fi/Hae lomalle

 • kotisivuilta tulostamalla www.syopapotilaat.fi (Lomaviikot)

 • tilaa hakukaavake sähköpostitse potilaat@syopapotilaat.fi tai     
  puhelimitse 044 053 3211.

  Lomaviikkojen hakuajat päättyvät noin kolme kuukautta ennen lomaviikon alkua.

Hakemusten palautusosoite:
Hyvinvointilomat ry, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.

Hyvinvointilomat ry käsittelee hakemukset ja tekee päätökset lomalle valittavista 
henkilöistä sekä lähettää heille tarvittavat lisätiedot noin kaksi viikkoa hakuajan 
päätyttyä. Hakijoiden suuren määrän vuoksi kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta 
hakijoille.

Mahdolliset lomia koskevat lisätiedustelut, puh. 010 830 3400 (ma-pe klo 9-12).

 • Lomamaksun omavastuuosuus on 100 – 125 € / hlö.

 • Matkakuluja ei korvata.

 • Majoitus on kahden hengen huoneissa.

 • Lapsiperheet perhehuoneissa, alle 16-vuotiaat pääsevät maksutta lomalle.

 • Lomille voi hakea korkeintaan joka toinen vuosi.

 • Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.

 • Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen    
  avustuskeskus (STEA) (entinen Raha-automaattiyhdistys) ohjeita.



12.–17.2. Imatran kylpylä (www.imatrankylpyla.fi)
 Lomaohjelma LOTU:ssa haku auki 17.9.–18.12.2016.

2.–7.5. Lomakeskus Huhmari (www.lomakeskushuhmari.com)
 Lomaohjelma LOTU:ssa haku auki 4.12.–1.2.2017.
 

15.–20.5. Lautsian lomakeskus (www.lautsia.fi)
 Lomaohjelma LOTU:ssa haku auki 14.12.2016–14.2.2017.

12.–17.6.  Tanhuvaaran urheiluopisto (www.tanhuvaara.fi) 
 Lomaohjelma LOTU:ssa haku auki 14.1.–14.3.2017.   

4.-9.9.  Kylpylähotelli Päiväkumpu (www.paivakumpu.fi)
 Lomaohjelma LOTU:ssa haku auki 7.4.–6.6.2017.

2.-7.10.  Lomakeskus Huhmari (www.lomakeskushuhmari.com)
 Lomaohjelma LOTU:ssa haku auki 6.5.–4.7.2017.

Malminkaari 5, 00700 Helsinki, www.syopapotilaat.fi
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https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20329
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/19963
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/21088
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20554
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20494
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20180

