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Hakijan nimi:

Henkilötunnus:

Lähiosoite:

Postinumero:     Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:    Sähköpostiosoite:

Paikka:

Aika: . . – . .

Päiväys: . .       Allekirjoitus:

Voit ottaa jäsenlomallesi mukaan puolison tai ystävän. SEL ei korvaa hänen majoitus- tai matkakulujaan.  
Puolisosi tai ystäväsi on tervetullut liiton lomaohjelmaan.  
Otan lomalle mukaan puolisoni tai ystäväni.  oKyllä

Voit halutessasi varata yhden hengen huoneen, jolloin maksat itse yhden hengen huoneen lisämaksun.  
Haluan yhden hengen huoneen. oKyllä 

Voit halutessasi ilmoittaa haluavasi samaan huoneeseen toisen lomalle hakevan jäsenen kanssa.

Jäsenen nimi: 

Päiväys

Haluaisin viettää 25-vuotisjäsenlomani

Haluan viettää 25-vuotisjäsenlomani Koivikkorannassa

Tulosta lomake Tyhjennä lomake

25-vuotisjäsenloman tai ansiomerkin hakemus

Haen 25-v. JÄSENLOMAA (täytä kohdat 1, 2 tai 3) o  Haluan tilata VAIN ANSIOMERKIN (täytä kohdan 1 tiedot)  o

1.

2.

3.

Mökkitoive, mökin numero:    Allergiamökki  o Lemmikkieläin mukana  o

Lisätietoja 25-vuotisjäsenlomasta tai ansiomerkistä saat liiton lomavastaavalta joko sähköpostilla osoitteesta 
lomat@selry.fi tai soittamalla numeroon 09 4246 1200.

Palauta hakemus liittoon vähintään kuukautta ennen hakemasi 25-vuotisjäsenloman ajankohtaa osoitteella:  

SEL/Jäsenlomat, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki

Sinulla on oikeus SEL:n maksamaan viiden tai kolmen vuorokauden 25-vuotisjäsenlomaan puolihoidolla kahden 
hengen huoneessa, kun olet ollut ay-liikkeen jäsen 25 vuotta, joista vähintään 10 viimeistä vuotta SEL:n jäsen. 
Lomaoikeus tulee kertyä ennen eläkkeelle siirtymistäsi ja se tulee käyttää eläkkeellejäämisvuotesi loppuun 
mennessä. 

Voit käyttää lomaoikeutesi myös enintään viikon omatoimiseen mökkilomaan Kangasniemellä liiton kesä- 
paikassa Koivikkorannassa, jossa lomaan kuuluu myös yksi oma saunavuoro. SEL korvaa matkakulusi kotoasi 
lomakohteeseen ja takaisin edullisimman matkustustavan mukaan. Sinulla on oikeus 25-vuotisjäsenlomaan  
yhden kerran jäsenyysaikanasi. Jokaiselle jäsenelle myönnetään lomalla SEL:n ansiomerkki pitkästä jäsenyydestä.  
Jos et halua käyttää lomaoikeuttasi, voit tilata ansiomerkkisi tällä hakemuksella.
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