
KATKAISE ARKI JA HAE MAATALOUSYRITTÄJIEN  

YHTEISELLE TUETULLE LOMALLE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) järjestää useita lomaviikkoja maatalousyrittäjille yhteistyössä MTK:n kanssa. 
Tuettua lomaa voivat hakea eri-ikäiset Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailuun. Lomia 
järjestetään erikseen lapsiperheille, työikäisille, ikääntyneille ja erityislomia eri kohderyhmään kuuluville hakijoille.. MTLH:n tuetut 
lomat järjestetään Veikkauksen tuella. Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Hakija 
perustelee lomatuen tarpeen vapaamuotoisesti lomahakemuksessaan. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
ensikertalaisuus, taloudelliset perusteet, terveyteen liittyvät perusteet, hakijan elämäntilanne ja aiemmin hakijalle myönnetty 
lomatuki. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. 

Maatalousyrittäjille suunnattuja lomia on lapsiperheille (Meidän perheen lomat), työikäisille (Hyvinvointia työikäisille) sekä 
ikääntyneille maatalousyrittäjille (Työt takana -lomat). Lapsiperheille suunnatut lomat järjestetään yhteistyössä yrittäjäperheiden 
kanssa. Hyvinvointia työikäisille lomista yksi järjestetään parisuhde-teemalla ja yksi minilomana, jossa 5 vrk:n loma toteutetaan 
kahdessa eri jaksossa (2+3 vrk). Miniloman kohderyhmänä ovat maatalousyrittäjinä toimivat nuoret aikuiset. 

Lomien omavastuuosuus on aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä 20 €/vrk. Alle 17-vuotiaat lomailevat maksutta. 
Omavastuuosuus kattaa majoituksen jaetuissa kahden hengen huoneissa, perhelomilla perhekoon mukaisissa 
huoneissa/huoneistoissa, täysihoitoruokailut sekä lomaan kuuluvan ohjelman. Lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman 
alkamispäivää. 

Haettavissa olevat lomat, sähköinen hakemus sekä hakuohjeet löytyvät MTLH:n kotisivuilta www.mtlh.fi.  

Maatalousyrittäjien lomat löytyvät kohderyhmien mukaan joko Lomia perheille, Lomia työikäisille ja Lomia ikääntyneille -sivuilta. 

 

Lisätietoa lomatuen hakemisesta ja myöntämisestä: tiedottaja Sirpa Otava, p. 040 567 0628/sirpa.otava@mtlh.fi 

 

 

 
 
 
 

KÄÄNNÄ -> 

MAATALOUSYRITTÄJILLE SUUNNATUT 
TUETUT LOMAT 2020 

http://www.mtlh.fi/


Haettavissa olevat Meidän perheen lomat: 

16.02.2020 -21.02.2020 Meidän perheen loma Rokua Health & Spa 

17.02.2020 -22.02.2020 Meidän perheen loma Kylpylähotelli Peurunka 

23.02.2020 -28.02.2020 Meidän perheen loma Härmän Kylpylä 

24.02.2020 -29.02.2020 Meidän perheen loma Kylpylähotelli Peurunka 

02.03.2020 -07.03.2020 Meidän perheen loma Kylpylähotelli Peurunka 

02.03.2020 -07.03.2020 Meidän perheen loma Scandic Ikaalisten Kylpylä 

27.06.2020 -02.07.2020 Meidän perheen loma Kuortaneen Urheiluopisto 

19.07.2020 -24.07.2020 Meidän perheen loma Kuortaneen Urheiluopisto 

12.10.2020 -17.10.2020 Meidän perheen loma Scandic Ikaalisten Kylpylä 

18.10.2020 -23.10.2020 Meidän perheen loma Kuortaneen Urheiluopisto 

Haettavissa olevat Hyvinvointia työikäisille -lomat: 

27.01.2020 -01.02.2020 Hyvinvointia työikäisille, parisuhde-teema Kruunupuisto Oy 

09.02.2020 -14.02.2020 Hyvinvointia työikäisille Härmän Kylpylä 

1.jakso:  
16.03. -18.03.2020 
2. jakso: 
05.11. -08.11.2020 

Hyvinvointia työikäisille MINILOMA (2+3 vrk) 
Maatalousyrittäjinä toimivat nuoret aikuiset Kylpylähotelli Peurunka 

22.11.2020 -27.11.2020 Hyvinvointia työikäisille Sport & Spa Hotel 
Vesileppis 

Haettavissa olevat Työt takana -lomat:  

10.02.2020 -15.02.2020 Työt takana -loma Lehmirannan lomakeskus 

06.12.2020 -11.12.2020 Työt takana -loma Rokua Health & Spa 

Täytä hakemuksesi sähköisesti  www.mtlh.fi 


