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Lomanviettomahdollisuudet eivät 
ole aiemmin kuuluneet Ham-
maslääkäriliiton jäsenetuihin lu-

kuun ottamatta akavalaisten järjestöjen 
A-lomien kautta haettavia lomia. Nyt 
kuitenkin Liiton hallitus on tehnyt pää-
töksen loma-osakkeen hankkimisesta. 
Periaatteena oli kanavoida pieneltä osin 
Liiton sijoitusomaisuutta jäsenkunnan 
hyödyksi. Ylläpito katetaan kuitenkin 
vuokrista saatavilla tuotoilla. 

 
 Miksi Vierumäki?

Vierumäen Urheiluopiston alue sijait-
see keskellä Etelä-Suomea, kohtuul-
lisen ajomatkan päässä suuresta osas-
ta Hammaslääkäriliiton jäsenkuntaa. 
Vierumäki on maan johtava liikunnan 
ja vapaa-ajan palveluja tarjoava loma-
keskus. Loma siellä ei ole tavanomais-
ta mökkeilyä, vaan alue tarjoaa mah-
dollisuuksia hyvin monipuolisesti lii-
kuntaan ja hyvän oloon. Samalla halu-
taan kannustaa hammaslääkäreitä laa-

jemminkin pitämään huolta itsestään 
ja kunnostaan.

 Golf Resort -lomakohde on alueen 
uusimpia rakennushankkeita. Kohtees-
sa on neljä kahdeksan huoneiston taloa, 
joista viimeisin, D-talo, valmistuu ke-
säkuun lopussa. Yhtiöstä on osakkei-
ta monien muidenkin ammattiliitto-
jen ja järjestöjen käytössä, muun mu-
assa Lakimiesliitto, Ekonomiliitto ja 
Lääkäriliitto tarjoavat jäsenilleen lo-
mamahdollisuuksia samasta yhtiöstä. 
Suomen Naishammaslääkärit on myös 
hankkinut  jäsenkunnalleen vuokratta-
van huoneiston samasta D-talosta kuin 
Hammaslääkäriliittokin. Talo sijaitsee 
viime vuonna avatun uuden Golfken-
tän vieressä. 

Vierumäellä laajat 
kuntoilumahdollisuudet 

Vierumäellä on upeat puitteet kuntoi-
luun ja luonnossa liikkumiseen. Alueella 

Hammaslääkäriliiton 
jäsenille lomapalveluja 
Vierumäeltä
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Hammaslääkäriliiton 
jäsenille on tarjolla uusi 
jäsenetu. Liitto on hankkinut 
Vierumäeltä valmistuvasta 
Golf Resort -lomakohteesta 
yhden huoneiston koko 
vuoden viikko-osakkeet. 
Huoneistoa vuokrataan Liiton 
jäsenille, ja loppuvuoden 
lomaviikot ja viikonloput ovat 
nyt haettavissa.  Huoneistosta 
peritään vuokrana edullinen 
jäsenhinta. Huoneisto 
kuuluu osana Liiton 
sijoitusomaisuuteen, 
ja sen ylläpito katetaan 
vuokratuotoin.
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on muun muassa 26 ulkotenniskenttää, 
urheilukenttä, kaksi golfkenttää ja uima-
ranta. Sisäliikuntamahdollisuudet ovat 
käytössä vuoden ympäri: 6 tenniskent-
tää, 4 squashkenttää, uimahalli, voimis-
telusali, palloilukentät, kuntonyrkkeily, 
jäähalli ja golfin talviharjoittelukeskus. 
Talvikautena Vierumäellä on yli 100 ki-
lometrin latuverkosto, josta 12 km va-
laistua. Elämyksiä tarjoaa myös moot-
torikelkkasafari ja mahdollisuus ohjat-
tuihin ratsastusretkiin islanninhevosilla. 
Palveluihin kuuluu ravintolapalveluiden 
lisäksi lääkäriasema ja kuntotestausase-
ma, parturi-kampaamo, kosmetelogi, 
hieroja, solarium ja urheiluvälinemyy-
mälä. Uimahallin laajennus spa-osastoi-
neen avataan syyskuussa 2007.

 Golf Resort -huoneistoihin kuu-
luu kaksi golfin green fee -lipuketta 
puolella hinnalla maanantaista perjan-
taihin. Maanantain ja perjantain liput 
kuuluvat viikonloppuun, muut arkipäi-
viin. Ulkotenniskentät ovat veloitukset-
ta käytössä.

 
 Huoneisto huippulaatua

Tilavaan 90 neliön huoneistoon kuuluu 
olohuone, keittiö, 2 makuuhuonetta ja 
3 kylpyhuonetta sekä 20 neliön parve-
ke. Siihen pystyy majoittumaan 6 hen-
keä. Varustelultaan huoneisto on huip-
puluokkaa. Sieltä löytyvät kaikki tar-
vittavat kodinkoneet ja astiastot. Huo-
neiston vuokraan kuuluu siivous ja la-
kanat.

A-lomat
Lisäksi Akavan A-lomien ohjatuilla ja 
tuetuilla lomilla pääsee vaivattoman 
lomailun tai kunnon kohotuksen ma-
kuun. A-lomat tarjoaa Hammaslääkä-
riliiton jäsenille laadukkaita lomia, jot-
ka edistävät henkistä ja fyysistä hyvin-
vointia sekä jaksamista. Lomien kustan-
nuksiin voi hakea lomatukea. A-lomien 
kautta voi hakea joko kuntoremonttilo-
malle, tsemppilomalle tai perhelomalle. 
A-lomat myös vuokraa Hammaslääkä-
riliiton jäsenille lomamökkejä. Tarkem-
mat tiedot A-lomien kotisivulta www.
a-lomat.fi.

Miten varataan
Hammaslääkäriliiton hallitus on 
päättänyt seuraavista pelisäännöistä 
lomahuoneiston vuokrauksessa:

 
– Ensimmäinen puoli vuotta 

2.7.2007 – 31.12.2007 asti on 
kokeilua, jonka aikana varaus-
käytäntöä  arvioidaan.

– Kukin viikko jaetaan kahteen 
osaan: maanantai klo 16 – per-
jantai klo 12 ja perjantai klo 16 
– maanantai klo 12.  

–  Viikko 45 on huoneiston huol-
toviikko.

–   Jäsen voi esittää ensimmäiseen 
arvontaan kolme varaustoivetta, 
joista vain yksi voi tulla vali-
tuksi.

–  Kukin osuus arvotaan erikseen.
–  Tarvittaessa myymättä jääneitä 

osuuksia tarjotaan kotisivujen 
kautta myöhemmin ilman ar-
vontaa.

–  Osuuden hinta on 350 euroa 
normaaliaikana ja 400 euroa 
sesonkiaikana (kesäaika ja jou-
luloma).

 Varaukset tehdään ensisi-
jassa Hammaslääkäriliiton ko-
tisivulla www.hammaslaakari-
liitto.fi olevan varauslomakkeen 
kautta. 

Vaihtoehtoisesti korkeintaan 
kolme varaustoivettaan voi lähettää 
kirjeitse Liiton toimistoon. Arvon-
ta suoritetaan keskiviikkona 16.5. 

Lisätietoja järjestösihteeri 
Ira Peurakoskelta, puh. (09) 6220 
2533.




