
Lomaviikkokalenteri
 seuraavalla sivulla!

Syopapotilaiden lomaviikot vuonna
2018

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 

 • voit halutessasi myös ladata ja tulostaa hakukaavakkeen pdf-muodossa tai

 • 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 Sosiaali- ja  
  terveysministeriön Veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.

 • Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön   
  avustusosasto STEA:n ohjeita.

Syöpäpotilaiden

Lomaviikot vuonna 2018

http://hyvinvointilomat.fi/hae-lomalle-2/
http://www.hyvinvointilomat.fi/wp-content/uploads/2016/02/Lomatukihakemus.pdf


Malminkaari 5, 00700 Helsinki, www.syopapotilaat.fi

Lomaviikot vuonna 2018
11.–16.2. Santa´s Resort & Spa Hotel Sani (www.santashotels.fi/fi/hotelsani) 
 Hakuaika: 9.10. – 30.11.2017

  
23.–28.4. Lomakeskus Huhmari (www.lomakeskushuhmari.com)
 Hakuaika: 1.12. – 23.1.2018

   
27.5.–1.6. Lomakeskus Huhmari (www.lomakeskushuhmari.com)
 Hakuaika: 29.12. – 26.2.2018

   
11.–16.6.  Tanhuvaaran urheiluopisto (www.tanhuvaara.fi)
 Hakuaika: 15.1. – 18.3.2018

    
30.9.–5.10. Imatran kylpylä (www.imatrankylpyla.fi)
 Hakuaika: 7.5. – 8.7.2018

 

   
16.–21.7.  Lautsian Lomakeskus, Hauho (www.lautsia.fi)    
 Hakuaika: 19.2.–15.4.2018
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https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/29101
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/28756
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/29113
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/29890
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/28900
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/28201

