
TUETTUJEN
LOMIEN VIESTINTÄ

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry

Viestitään tuetuista lomista -webinaari 



WEBINAARIN
OHJELMA

Keskeisten teemojen esittely

MTLH ja tuettujen lomat

Yhteistyöjärjestöt ja viestintä



Tuettujen lomien
mainitseminen

kaikessa viestinnässä,
joissa esitellään

järjestön toimintaa.

1
Tuetuista lomista

viestiessä maininta:
"yhteistyössä MTLH:n
kanssa" ja somessa
MTLH:n tägääminen..

2
Järjestöviestinnän rooli

tuettujen lomien
kohderyhmien

tavoittamisessa on
suuri.

3

HYVÄT LÄHTÖKOHDAT
Huomioitamme yhteistyöjärjestöjen viestintään



MTLH
TUETUT LOMAT Perustietoa toiminnastamme.



EDULLINEN
 

Loman
omavastuuosuus

aikuisilta ja 17 vuotta
täyttäneiltä on vain

125e. Alle 17-vuotiaat
lapset lomailevat

maksutta!
 

TÄYSIHOITO
 

Lomat sisältävät
täysihoidon ruokineen

ja innostavan
ryhmäkohtaisen

ohjelma, johon voi
osallistua oman
mielen mukaan.

 
 

VIISI YÖTÄ
 

Pääosin 5 vrk kestävät
lomat sisältävät

majoituksen kahden
hengen huoneissa tai
perhekoon mukaisissa

huoneissa tai
huoneistoissa.

 
 

OMATOIMIKULJETUS
 

Lomalainen vastaa
matkakustannuksista

lomakohteeseen.
 
 
 

YMPÄRI SUOMEA
 

Lomia järjestetään
ympäri Suomea

useassa eri
lomakohteessa.

 
 
 

IHAN JOKAISELLE!
 

Tuettua lomaa voi
hakea kuka vain

vakituisesti Suomessa
asuva, mistä päin
Suomea tahansa.

 
 
 
 

TUETTU LOMA?
 

WWW.MTLH.FI



TUETTU LOMA?
 

WWW.MTLH.FI

Tuettua lomaa voi hakea
maksimissaan joka toinen

vuosi.
 

Loma myönnetään
terveydellisin, sosiaalisin ja

taloudellisin perustein.
 

Lomaa haetaan MTLH:n
sivuilta tai paperilomakkeella.



Noin 100 järjestöyhteistyökumppania:
potilas-ja kansanterveysjärjestöjä,
vammaisjärjestöjä, omaishoitajärjestöjä, lapsi-ja
perhetyön järjestöjä, eläkeläisjärjestöjä

Puolet lomista järjestetään yhteistyössä
valtakunnallisten sosiaali- ja
terveysjärjestöjen kanssa.

19 000.

Tuettuja lomia
järjestetään noin 600

viikkoa vuodessa,
hakijoita noin 38.000 ja

lomalaisia  lähes



Kohderyhmät: lapsiperheet, työikäiset,
ikääntyneet sekä eri erityisryhmiin

kuuluvat henkilöt.
 

Lomakohteita noin 30 ympäri Suomea;
kylpylöitä, kuntoutuskeskuksia,

urheiluopistoja ja hotelleja.



VUOSIKELLO
Toukokuu
Yhteistyöjärjestö täyttää MTLH:n
ryhmälomahakemukset.

Elokuu
Vahvistamme tiedot lomista.
Järjestöt voivat aloittaa
viestinnän lomista.

Lokakuu
Julkaisemme tulevan vuoden
lomaesitteet ja lomat
kotisivuillemme. Lomien haku
alkaa. 

Toukokuu

Elokuu

Lokakuu



KUMPPANUUS-
SOPIMUKSESTAMME

Lomajärjestö tiedottaa ja
markkinoi tuettuja lomia
muutamia kertoja vuodessa
pääosin valtakunnallisessa
mediassa.

Yhteistyöjärjestö markkinoi ja
tiedottaa tuetuista lomista
omissa viestintäkanavissaan
vähintään 4 kertaa vuodessa.
 
Lisäksi järjestö sitoutuu 
jakamaan MTLH ry:n tuottamaa
materiaalia tai järjestön itse
tuottamaa materiaalia MTLH:n
tuettuihin lomiin liittyen.



Lomista viestiessä käytetään
MTLH:n logoa. Tarkistattehan,
että käyttämänne MTLH:n logo
ja yhteystiedot ovat oikein. 

Voitte käyttää lyhennettä MTLH
tai MTLH ry virallisen nimemme
(Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry) sijaan. 

Jos pyydätte lomalle
osallistuvilta kuvausluvan,
toivomme, että lupa ulottuu
myös MTLH:n käyttöön, ja
materiaali välitetään
käytettäväksemme. 

www.mtlh.fi
010 2193 460
avoinna arkisin klo 9–13
lomat@mtlh.fi



MISSÄ
VIESTIN?

Esitteet, lehdet, yms.

Painotuotteet
Asiakaskohtaamiset ja

järjestön toiminnan
esittely

Face-to-face
MTLH:n julkaisujen

jakaminen ja oman
sisällön tuottaminen

Sosiaalinen media

Tuetut lomat
mukana kaikessa
viestinnässä.



ONKO JÄRJESTÖLLÄNNE 
 TEEMAVIIKKO/-PÄIVÄ?

TEEMAVIIKKOJEN JA -PÄIVIEN AIKANA
JÄRJESTÖNNE JA TOIMINTANNE SAA PALJON

NÄKYVYYTTÄ. SILLOIN ON HYVÄ MAHDOLLISUUS
VIESTIÄ MYÖS TUETUISTA LOMISTA.



YHTEENVETOA

Tuetut lomat on hyvä
pitää mukana kaikessa

viestinnässä.

Kohderyhmien
tavoittamiseksi voimme
miettiä luoviakin tapoja

viestiä.

Tuetut lomat
tunnistetaan omana

toimintanaan.

Viestinnällisellä
yhteistyöllä voimme

tavoittaa tuen
tarpeessa olevat

ihmiset.

Tuettua lomaa haetaan
MTLH:n verkkosivuilta.



KURSSIT

TUKI JA 
NEUVONTA

VERTAIS-
RYHMÄT

TUETUT LOMAT

TERVEYS-
PALVELUT

SOSIAALI-
PALVELUT

SEURAKUNTA

JÄRJESTÖTOIMINTA



MITEN TAVOITAMME
KOHDERYHMÄMME?

Kuinka oikeat ihmiset kuulisivat
tuetuista lomista?



@mtlhry

@Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry

@MTLHry

#mtlhry
#TuetutLomat

#HyvinvointiaKaikille
#VoimaaVertaisuudesta


