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Keväästä 2020 lähtien on 
TOOL ry:n jäsenetuna ollut 
Holiday Clubin lomaviikot. 
Eli jäsenyys kannattaa! 

 omakohteita on etelästä poh-
joiseen eli Turun saaristosta aina Saa-
riselälle saakka. Lisäksi varattavana on 
OAJ:n oma lomakohde Tirva, joka sijait-
see Valkealan kunnassa. Eikä tarjonta 
rajoitu vain kotimaan kohteisiin, sillä 
myös Åresta löytyy kohde. Tarkemmat 
kohdetiedot, hinnat ja varauskäytännöt 
selviävät OAJ:n jäsensivuilta. Hakuajat 
ovat kesäisin ja syksyisin, mutta vapaita 
viikkoja on haettavissa ympäri vuoden. 
Suosituimmat kohteet ja ajankohdat 
jaetaan arvonnan perusteella.

Varsinkin nyt korona-aikana tämä 
jäsenetu konkretisoitui ihan omakoh-
taisesti, koska ulkomaille ei käytännös-
sä voinut matkustaa. Teimme keväällä 
uudet matkasuunnitelmat ja haimme 
kesän lomaviikkoja. Kohteeksemme 
valitsimme Vuokatin ja ajankohdaksi 
heinäkuun loppupuolen. Onneksemme 
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arpaonni suosi ja saimme haluamamme 
lomaviikon. Se kompensoi mukavasti 
Finnairin peruuttamia kesälomalentoja 
Eurooppaan. Seuraavassa hieman koke-
muksia tästä uudesta jäsenetuudestam-
me kuvien ja tekstien muodossa

LOMAVIIKKOA ON HELPPO hakea OAJ:n 
jäsenpalveluiden kautta. Hakuaikoja 
tosin täytyy seurata, koska hakuaika on 
keväällä ja syksyllä noin kolme viikkoa. 
Hakuja on siis kaksi kertaa vuodessa. 
Arvontaan voi ilmoittaa yhteensä kol-
me hakutoivetta yhdelle lomaviikolle. 
Lisäksi vapaita jäljelle jääneitä viikkoja 
voi hakea milloin tahansa ja ne jaetaan 
varausjärjestyksessä reaaliaikaisesti. 
Varausmaksu 30 euroa tulee suorittaa 
viikon kuluessa varauksesta ja loppu-
lasku 45 vrk ennen lomaviikkoa. Kun 
arpaonni on suosinut, niin jatkossa on 
huomioitava, että haettavat loma-ajan-
kohdat arvotaan liiton karenssisäännön 
mukaisesti. Sen mukaan sesonkiloma-
ajankohdan voi saada korkeintaan joka 
kolmas arvontakerta.

VUOKATTI ON ERITTÄIN monipuoli-
nen lomakohde, josta löytyy varmasti 

jokaiselle jotakin. Varsinkin luonnossa 
liikkujalle paikka soveltuu erinomaises-
ti. Maastot soveltuvat monipuoliseen 
liikkumiseen. Jotain paikasta kertonee 
sekin, että Suomen hiihtomaajoukku-
een valmennuskeskus sijaitsee siellä. 
Hiihtotunneli mahdollistaa harjoittelun 
ympäri vuoden. Meille tämä oli toinen 
kesäreissu kyseiseen paikkaan, joten 
olemme keskittyneet kesälajeihin. Ja 
ihan harrastusmielellä. Tähän mennessä 
perheellemme on kertynyt kokemuksia 
vaelluksesta, pyöräilystä, uinnista, me-
lonnasta, kiipeilystä, golfista, minigol-
fista ja ratsastuksesta. Sotkamon pesä-
pallostadion on lähellä ja Kajaaninkin 
palvelut noin puolen tunnin automat-
kan päässä. 

Vuokatin saavutettavuus on varsin 
hyvä autolla ja junalla pääsee Kajaaniin 
kätevästi ja nopeasti, ainakin etelän 
suunnasta. Jatkoyhteyksiä on Vuokat-
tiin, mutta niitä en selvittänyt tarkem-
min. Me käytimme sekä omaa autoa 
että junaa. Osa perheestä hyppäsi Tam-
pereelta Kajaanin junaan. Vuokatista 
oli matkaa Kajaanin rautatieasemalle 
vajaa 40 km. Eikä junalla Helsinkiinkään 
ole liian pitkä matka. Yhden yön reissu 

Vuokatin maastossa on kilometritolkulla hyviä retkeilypolkuja.

Vuokatista Helsinkiin luonnistuu junal-
la hyvin lomaviikon aikana! Sekin tuli 
testattua. Talvella emme tosiaan ole 
Vuokatissa vielä käyneet, mutta näiden 
kokemuksien myötä suunnitelmia sen-
kin suhteen on jo viritelty. Viikko menisi 
näissä maisemissa epäilemättä muka-
vasti niin rinteissä kuin ladullakin.

LOMA-ASUNTOMME OLI 8 hengen pa-
ritalohuoneisto Katinkullan Hiekkanie-
messä. Uimaranta, kylpylä ja golfken-
tät olivat aivan vieressä. Huoneisto oli 
hyvin varusteltu, joten sen suhteen ei 
ollut valittamista. Varustukseen kuului 
mm. iso terassi ja kaasugrilli. Osittain 
siitä syystä paikalliset ravintolapalvelut 
jäivätkin hyvin vähälle käytölle, joten 
niiden palvelutasosta ei tällä kertaa ole 
raportoitavaa. Sää suosi lähes koko vii-
kon ja uimavedet olivat lämpimiä. Lo-
makylän ympäristö oli hyvin hoidettu 
ja siistin oloinen. Kotimaan matkailu oli 
viime kesänä kovassa suosiossa ja sen 
huomasi ajoittaisista ruuhkista kylpyläs-
sä ja golf-kentällä. Sub-laudat ja fatbike-
pyörät olivat myös kysyttyä tavaraa, 
joten niiden vuokraus kannattaa sopia 
hyvissä ajoin etukäteen.


