
Arvoisa jäsen, 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 8.4.2021 määräyksen tilojen sulkemisesta Kymenlaakson 

sairaanhoitopiirin alueella. Määräys on voimassa 10.-23.4.2021 ja se ulottuu niin julkisen kuin yksityisen 

sektorin liikunta ja virkistystiloihin.  

Avin päätöksen mukaisesti joudumme sulkemaan Kuntoklubimme 10.-23.4.2021. 

Sulkupäätös EI koske lakisääteisten palveluiden, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamista eikä 

myöskään ammattiurheilemista. 

Mikäli kuntosaliharjoittelusi tarve perustuu lääkinnälliseen kuntoutukseen, toimitathan meille kirjallisen 

todistuksen vastuuterapeutiltasi/terveydenhuollon ammattihenkilöltä. 

Todistus toimitetaan osoitteeseen: asiakaspalvelu@hyvantuulenkuntoklubi.net - ilman todistusta treenaamaan 

ei voi tulla. Annamme sähköpostitse toimintaohjeet.  

Ammattiurheilijoiden tulee myös toimittaa todistukset sähköpostitse: 

asiakaspalvelu@hyvantuulenkuntoklubi.net - ilman todistusta treenaamaan ei voi tulla. Annamme 

sähköpostitse toimintaohjeet.  

(Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan Terveydenhuoltolain 29§:ssä määriteltyjä kuntoutuksen 

ammattilaisten suorittamia kuntoutustoimenpiteitä, kun toimintakyvyn tukeminen niin edellyttää) 

Todistuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: Asiakkaan nimi, Todettu lääkinnällisen kuntoutuksen tarve (ei 

diagnoosia),Vastuuterapeutin/terveydenhuollon ammattihenkilön nimi, 

laillistamisnumero/rekisteröintinumero sekä allekirjoitus. 

Kuntoklubimme on suljettu la 10.- pe 23.4.2021. 

Kuntoklubimme on auki vielä tänään normaalisti klo 23.30 asti ja avataan taas 24.4. klo 5.00. 

Suljemme Kuntoklubin hyvin raskain mielin.  

Haluamme kiittää teitä jäseniä esimerkillisestä toiminnasta Kuntoklubillamme. Olemme yhdessä voineet estää 

tartuntojen leviämisen tiloissamme. Koko Covid-19 tilanteen aikana meillä on ollut ainoastaan 4 

altistumistapaus epäilyä, joista yksikään ei meidän tietojen mukaan ole johtanut jatkotartuntoihin. Tämä kertoo 

siitä että tiloissamme on toimittu esimerkillisesti ja turvavälejä on noudatettu. Kiitos siitä teille kaikille! 

Valitettavasti nyt kuitenkin seurataan Kymenlaakson ilmaantuvuuslukua, jonka vuoksi myös tällä alueella 

kuntosalit on päätetty sulkea.  

Tämä 2vk:n sulku tarkoittaa meille välittömästi 2vk:n kassamyynnin tippumista, mikä on iso osa koko 

kuukauden myynnistä. Tällä hetkellä kaikki kiinteät kulumme ovat kuitenkin samat kuin aiemminkin myöskään 

mitään korvauksia emme ole saaneet koko Koronavuoden aikana jo tähän asti aiheutuneista 

myynninmenetyksistä ja myöskään tästä 2vk:n sulusta ei ole tulossa minkäänlaista korvausta. Tästä syystä 

pyydämmekin ettei jäsenyyksiä laitettaisi tauolla tämän kahden viikon sulun ajaksi. Nyt jos koskaan on tärkeää 



tukea juuri niitä paikkoja, joiden palveluita haluat jatkossakin hyödyntää. Niin kuin olemme jo aiemmissa 

jäsenkirjeissä todenneet, haluamme kehittää saliamme koko ajan, jotta meillä olisi tarjota jatkossakin teille 

moderni ja mahdollisimman monipuolinen liikuntapaikka.  

Haluamme tietysti kannustaa ja tukea jäseniämme niin paljon kuin vain voimme myös sulun aikana. Tarjoamme 

teille ILMAISEKSI käyttöön TrainingOnline Finland treenipalvelumme ohjattujen tuntien sivuston. Olemme 

ahkeroineet viime Syksystä asti täysin uutta treenipalvelujen verkkokauppaa, joka on tarkoitus saada 

toimintaan nyt keväällä. Sivusto ei ole vielä täysin valmis, mutta saimme tehtyä tarvittavat muutokset, jotta 

voimme antaa ja ohjattujen tuntien sivun teille käyttöön sulun ajaksi 10.-23.4.2021. Ohjattujen tuntien 

joukosta löydät n.60 erilaista treeniä. Treenit ovat meidän rautaisten ammattilaisten eli ohjaajien 

suunnittelemia ja ohjaamia. Treenit on suunniteltu nimenomaan kotona tehtäviksi, joten joukosta löytyy paljon 

täysin kehonpainollakin tehtäviä tunteja. Ehkä panostat sulun aikana kehonhuoltoon ja palautumiseen ja 

hyödynnät palvelustamme erilaisia kehonhuoltotunteja. Tämän saat siis käyttöösi kiitoksena siitä että pidät 

korttisi voimassa sulunaikana. Ja vaikka et ryhmäliikuntatunneilla olisi käynytkään niin kannattaa käydä 

tutustumassa palvelun sisältöön, sieltä voi löytyä juuri sinulle sopivia treenejä nyt sulun ajalle. Ehkä lenkin 

jälkeen innostut tekemään vielä lyhyen lihaskuntotreenin ohjattujana TrainingOnline palvelusta. Palvelun saat 

käyttöösi osoitteesta: trainingonline.fi/ohjatuttunnit/  

Salasanan sivustolle laitamme sähköpostitse teille viimeistään huomenna. 

Tässä vielä tarkemmat ohjeet miten voit toimia jäsenyytesi kanssa: 

Vuosijäsen/ toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys: Mikäli haluat tukea saliamme tämän kahden viikon sulun 

aikana ja pitää jäsenyytesi voimassa sinun ei tarvitse tehdä mitään vaan laskutus jatkuu normaalisti. Saat 

TrainingOnline sivuston käyttöösi sulunajaksi. 

Vuosijäsen/ toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys: Mikäli haluat jäsenyytesi tauolle 2vk:n sulun ajaksi, tulee 

sinun laittaa viestiä sähköpostitse: mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net 

Kuukausikortti/ 10xkortti: Mikäli haluat tukea saliamme, pidä korttisi voimassa ja lataa se vain normaalisti 

seuraavalla kerralla kun kortti vanhenee. Saat TrainingOnline sivuston käyttöösi sulunajaksi.  

Kuukausikortti/ 10xkortti: Mikäli haluat hyvityksen 2vk:n sulun ajalta, voit ottaa yhteyttä sulun päätyttyä niin 

lisäämme menetetyn ajan kortillesi. 

Kiitos mikäli päädyt tukemaan meitä tässä haastavassa tilanteessa. Kaikki apu mitä saamme on meille 

äärimmäisen arvokasta tässä tilanteessa. 

Tiedämme että tämä 2vk:n sulku on iso pettymys myös kaikille teille aktiivisille jäsenillemme, yritetään 

kuitenkin ajatella positiivisesti ja uskoa että tämä on nyt viimeinen sulku mitä tulee. Ehkä osalle pieni tauko 

treeneistä voi tehdä hyvääkin, koska tiedämmehän myös sen että lihas kasvaa levossa ;) 

Meillä alkaa nyt Markon kanssa pakko loma ja ajattelimmekin hyödyntää sen salinpintojen korjailuun, laitteiden 

sekä välineiden huoltoon ja siivoushommiin, jotta teillä on sitten paikat viimeisen päälle kunnossa, kun palaatte 

taas tänne 2vk:n kuluttua. Ehkä otamme myös pari päivää happea ja palaudumme tästä vuoden jatkuneesta 



hässäkästä.  

Nauttikaa sulun aikana TrainingOnline palvelun treeneistä, raittiista ulkoilmasta ja ihan vain rennosta 

olemisesta. Me pistetään sillä välin täällä paikat kuntoon ja odotamme teitä taas täällä heti lauantaina 24.4. 

Palataan taas 2vk:n kuluttua uudella innolla treenaamaan! 

Ystävällisin terveisin 

Mirelle Sällilä & Marko Rainio 

Hyväntuulen Kuntoklubi 

 


