
Hyväntuulen Kuntoklubin päivitetty tiedote jäsenille Koronavirustilanteen vaikutuksista 5.3.2021. 
 
Kuntosalimme ovat edelleen avoinna normaalisti joka päivä klo 5.00-23.30 ja myös ohjatut tunnit 
jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Kuntosaliharjoittelu korona-aikanakin on todettu turvalliseksi 
liikuntamuodoksi, kunhan tarvittavia turvatoimia noudatetaan. Meillä tarvittavat turvatoimet on otettu 
käyttöön jo viime keväänä ja ne ovat selkeästi jo osa normaalia käytäntöä jokaisella treenaajalla. 
Aluehallintovirasto on kiristänyt kokoontumisrajoituksia Kymenlaakson alueella 5.3. alkaen, mutta nämä 
kokoontumisrajoitukset eivät kuitenkaan koske kuntosaleja. Jatkamme toimintaamme jo voimassa 
olevilla ohjeistuksilla joita olemme noudattaneet joulukuusta alkaen, jolloin rajasimme osallistujamääriä 
ohjatuilla tunneilla, jotta turvavälit on entistä helpompi säilyttää.  
 
Kaikilla tunneilla jokainen asiakas treenaa omalla treenipisteellään ja välineillä. Spinningsalissa on 
ainoastaan jokatoinen pyörä käytössä, jolloin kenenkään ei tarvitse asettua vierekkäisille paikoille missään 
tilanteessa. Kaikki ohjattujentuntien paikat ovat varattavissa ajanvarauskalenterista ja kävijämäärät on 
rajattu tilan koon mukaan.  
 
Mikäli tunnille on ennakkovarauksia 2h ennen tunnin alkua vain /tunti, tunti perutaan ja siitä ilmoitetaan 
tekstiviestillä sekä sähköpostitse ilmoittautuneelle. Varaathan paikkasi siis ennakkoon. 
 
Olemme tehostaneet siivousta jo viime keväästä alkaen ja kannustamme kaikkia ihmisiä huolehtimaan 
edelleen hyvästä hygieniasta.  
 
Toimintaohjeet kaikissa tiloissamme: 

- Noudata 1-2m turvavälejä.  
- Pese kädet huolellisesti aina tullessa ja lähtiessä. 
- Käytä käsidesiä tarvittaessa. 
- Muista kirjata itsesi sisään tullessasi treenaamaan kuntosalille tai tunneille. Näin tiedämme 

varmasti ketä meillä on käynyt treenaamassa, mihin aikaan ja missä tiloissa ja pystymme seuraamaan 
tarkasti myös kävijämääriä.  

- Hikitahrojen lisäksi laitteiden sekä treenivälineiden kahvat sekä kädensijat pyyhitään aina käytön 
jälkeen desinfioivalla aineella sekä paperilla. 

- Huomioithan turvavälit myös pukuhuoneissa, vastaanotossa sekä tuntien odotustiloissa. Vältä myöskin 
turhaa oleskelua pukuhuonetiloissa.  

- Tullessasi ohjatulle tunnille odota salin ulkopuolella, kunnes edellisen tunnit treenaajat ovat poistuneet 
salista. Tunnin ohjaaja ilmoittaa kun seuraavat treenaajat voivat tulla saliin. 

- Varaathan paikan tunneille ennakkoon varausjärjestelmästä.  
- Tulethan tiloihimme ainoastaan terveenä. Mikäli sinulla on pieniäkin flunssan oireita jätä treeni väliin. 
 

Ohjeistukset toimintatapoihin löytyvät myös kaikista tiloistamme. Puhdistusvälineet sekä käsidesi ovat 
myös kaikissa tiloissamme helposti saatavilla.  
 
Kuntosalimme ovat väljiä ja käyttöasteeltaan matalia verrattuna suurempiin tiheämmin asuttuihin 
kaupunkeihin saatikka ulkomailla sijaitseviin kuntosaleihin. Meillä suositellun 1-2m etäisyyden 
ylläpitäminen kaikissa tiloissa onnistuu helposti. Huomioithan siis kanssa treenaajat sillä että pidät heihin 
suositellun 1-2m etäisyyden tiloissamme kaikissa tilanteissa. 
 
Infoamme jäseniämme mahdollisista muutoksista nettisivullamme, somekanavilla sekä sähköpostitse. 
 
Olemme jo keväästä asti pyrkineet tekemään kaikkemme että toimintamme voisi jatkua, ja jotta meillä on 
tarjota jatkossakin laadukas ja monipuolinen kuntosali kaikkine palveluineen sekä upeita elämyksiä 
ohjattujen tuntien parissa. Meillä on suuria suunnitelmia edelleenkin tulevaisuuden varalle ja todella 
toivomme, että pääsemme toteuttamaan niitä yhdessä teidän kaikkien kanssa kuntoklubillamme! 
 
Kiitos annettujen ohjeistusten noudattamisesta ja siitä että pysyt mukanamme. 
 

Treeni terveisin  
Marko & Mirelle, Hyväntuulen Kuntoklubi 


