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Kaikki lähtee hyvästä tiedottamisesta

• Jäsentiedotteet, sähköposti ja linkit tekstarilla → nopeus
• Tiedottaminen kuntokeskuksessa, printti, lattia tarrat
• Tiedotteet kuntokeskuksen mainos TV, ääni mainos
• Henkilökunnan osaaminen ja tiedottaminen
• Toimiiko kuntokeskuksen tilat ja varustus →mahdollisuus käsien 

pesuun, käsidesien paikat, miten desinfiointi on sujuvaa?



Lämpimästi tervetuloa 
treenaamaan klubille, 

kun olet terve ja  
hyvinvoiva! Mikäli olet 

sairaana tai ollut 
sairaana pysythän 

kotona THL:n
ohjeistuksen mukaisesti. 

Kiitos!

You are very welcome to do the
trainings with us when you are healthy. When
you are sick or feeling ill please stay at home 

like the recommendations in Finland are. 
Thank you!



Sisäänkirjautumisessa 
käytäthän korttia 
painaaksesi itsesi 

osallistuneeksi salille 
tai tunnille. Näin 
vältämme turhia 

kosketuksia ruutuun. 
Kiitos.

When you log in yourself in to the

club in frontdesc please use your card to 
do it! Thank you!



Mikäli saavut klubille 
jo treeniasussa, on 
kengät mahdollista 

jättää alakerran 
aulaan tähän hyllyyn, 

jos haluat olla 
menemättä lainkaan 

pukutiloihin.

If  you arrive at the club 
wearing your training outfit and 

don’t want to use the
dressingrooms at the moment you

can leave your shoes at this area in 
the lobby.



Käsienpesu 
saippualla mennen 
tullen on se kaikista 

tärkein asia. 
Sitoudutaan tähän 

yhdessä. 
Kiitos paljon!

Wash your hands with soap

when you arrive to the gym and 
after the workout. Thank you!



Olemme lisänneet 
käsidesejä kaikkiin 
tiloihimme teidän 

käyttöönne!

We have bought disinfectant

automats to the club for you to use.



Puhdistathan laitteet 
ja välineet käytön 

jälkeen jumpassa ja 
salilla. Olemme 

lisänneet 
puhdistuspisteitä 

koko taloon reilusti, 
jotta tämä olisi meille 

kaikille sujuvaa. 
Kiitos jo etukäteen!

Please use the disinfectant to 
clean equipments after groupfitness

lesson or at the gym after use. 

Thank you!



Muistattehan kaikissa 
tiloissa antaa muille 

liikkujille tilaa ja 
pidetään asianmukaiset

turvavälit. 

Kiitos, kun huomiot 
kanssaliikkujat!

Remember to keep the proper
distance between other participants in the

gym area, in the groupfitness and all
around the club. Thank you for being polite

to the others!



Muistathan, että meidän pukuhuoneissa on paljon tilaa ja pystyt
sielläkin pitämään halutessasi hyvin etäisyyksiä toisiin. 

Vältetään myös aulan ruuhkautumista tällä, kiitos!

We have plenty off  space in our dressingrooms and you can keep easily the social distance. Let’s 
avoid the extra crowd also at the lobby. Thank you.



Lohjan Kaupunki ja THL 
suosittelee maskien 

käyttöä kaikissa tiloissa, 
joissa et voi välttää 

lähikontaktia. Onneksi 
meillä se onnistuu sinun 

niin halutessasi. 
Maskin käyttö Aplicon

tiloissa on aina sallittua. 
Tästä päättää asiakas itse!

City of  Lohja and common
recommendations are in Finland that we use
masks all the time we can’t avoid straight
contacts to each others. For you it’s always
ok to use masks in any facility in our club. 
That is your own decision.



Meidän OMA PERSONAL 
TRAINERIT ja lapsiparkin 

ohjaajat pitävät nyt maskia 
henkilökohtaisissa 

ohjauksissa ja 
valmennusryhmissä, Lohjan 

kaupungin antaman 
suosituksen mukaisesti. 
Nämä ovat ainoat paikat 

meillä, joissa emme 
välttämättä voi välttää 
lähikontaktia toisiin!

Our personal trainers and kids corners
instructors will use the masks, because city of  

Lohja recommends to do so. These are the
places where we can’t necessarily keep the

social distance.



Klubilla 
ryhmäliikuntatiloissa 

kaikille tunneille 
otettava maksimi 
asiakasmäärä on  

40/50% vähemmän, 
kuin normaalisti. Tällä 

takaamme, että voit 
pitää turvavälit myös 

tunneilla!

In our groupexcercise-lessons we
have 40/50% less customer places than

usually so you can easily keep your social
distance during classes.



Tuotamme teille joka viikko 
lisäpalveluina jäsenyyteesi 
kuuluvana livestriimaukset, 

etävalmennukset ja 
mahdollisuuden PT 

tapaamisiin etänä. Ohjatut 
ulkoliikunnat jatkuvat myös.
Hyödynnä nämäkin palvelut 

arjessasi oman liikunnan 
tueksi.

We provide livestreams and possibility
to have coaching groups and personal training at 

home as well. In addition we have outdoor
activities and these all are your membership

benefits.



Klubilla kulkeminen ohjataan siten, että
asiakkaat eivät ole kasvokkain missään.



Henkilökunta käyttää maskeja kaikissa
tiloissa. Otetaan pois RL tunnin alkaessa!



Vastaanottomme palvelee pleksin / 
visiirien takaa asiakkaitamme!



Oma verkosto ja mistä lisää tietoa?
• Lohjan kaupunki, kaupungin johtaja, elinkeinotoimen johtaja, liikuntakeskuksen tj.
• Pandemia yksikön johto tai muu yhteyshenkilö omassa kaupungissa
• Oma asiakas THL:ssä
• Sky ja CMS



Kysymyksiä?


