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MYWELLNESS 
SITOUTA ASIAKKAAT DIGITAALISESTI

"Voittajia ovat ne kuntokes-
kukset, jotka pystyvät hyö-
dyntämään digitaalisuuden 
liiketoiminnassaan.

Mywellness on työkalu, 
jolla sitoutat asiakkaan 
kuntokeskukseen myös 
silloin, kun treenaaminen 
tapahtuu muualla.

TEKSTI: ELISA AUNOLA 
KUVAT: TECHNOGYM

REAR KICK

Poikkeuksellinen kevät on vauhdit-
tanut liikuntapalveluiden siirtymistä 
digitaaliseksi. Monet kuntokeskukset 
ovat ottaneet loikan digitaalisten 
palveluiden tarjoamisessa.   
 
Myös kuntosalien asiakkaat ovat 
valmiita kuluttamaan digitaalisia 
liikuntapalveluita. Voittajia ovat ne 
kuntokeskukset, jotka pystyvät hyö-
dyntämään digitaalisuuden liiketoi-
minnassaan. Mywellness voi auttaa 
sinua tekemään parempaa bisnestä, 
sillä se tarjoaa jatkuvan kommuni-
kaation asiakkaaseen ja sitouttaa 
hänet kuntokeskukseen. 

Sitoutuminen kuntokeskukseen. 
Kun digitaaliset palvelut on linkitetty 
kuntokeskuksen arkeen, ne autta-
vat tuottamaan lisäarvoa asiakkaille 
ja sitouttamaan nämä käyttämään 
digitaalisia palveluita myös tilanteen 
normalisoiduttua. 

Ota yhteyttä, jos digitaalisuuden  
hyödyntäminen kuntokeskuksen  
liiketoiminnassa kiinnostaa! 
 
Elisa Aunola, Digital Specialist 
Qicraft Finland  
Official Distributor of Technogym in Finland
040 829 4967 | elisa.aunola@qicraft.fi  
 
Maksuton sparraus ilman sitoutumista!

Henkilökunnan työtehokkuus. 
Henkilökunnan työn ja tehokkuuden 
parantaminen kalenteri- ja tehtävä-
toimintojen avulla.
 
Asiakaskäyttäytymisen analytiikka. 
Uusi analytiikka tuo ymmärrystä siitä, 
miten ja milloin asiakkaat liikkuvat 
sekä miten laitteita käytetään. Tämä 
auttaa kohdentamaan palvelutarjon-
taa oikein ja tukee myyntiprosessia.
 
Kiinnostava sisältö. Monipuoliset 
keinot tarjota asiakkaille harjoitus-
ohjelmia ja ohjeita, sekä motivoida 
liikkumista myös kuntosalin ulko-
puolella. Mahdollisuus linkittää omia 
sisältöjä asiakkaille Mywellness 
sovellukseen, esim. Youtube-kanava 
tai verkkokauppa. 



M
aalis-huhtikuu näyttää 
muuttaneen kuntokes-
kustoiminnan luonnet-
ta koronaviruksen le-
vitessä Suomeen. Moni 
on kysynyt: onko maa-

ilmanloppu kulman takana? Ainakin pari 
konsulttia on jo laittanut kuntokeskus-
markkinan uuteen uskoon – puolet joutuu 
lopettamaan ja lopuillakin tulee olemaan 
rankkaa. 

Monet pitävät kuntokeskuksen tilaa, 
sijaintia kilpailutekijänä. Omasta näkö-
kulmastani kuntosalitila on kilpailutekijä 
vain sitä suunniteltaessa, koska sen siir-
täminen on periaatteessa mahdotonta. 
Kun kuntosalin vuokrasopimus on tehty, 
tila on annettu tosiasia – ei kilpailutekijä 
kovinkaan usein. 

Mietittäessä oman kuntokeskuksen lii-
ketilaa, ensimmäinen kysymys on sen 
houkuttelevuus ulkopuolisen silmissä. 
Jos tila on erityisen himoittava, on huo-
limattomasti toimien sen menettäminen 
erittäin todennäköistä. Tällöin on oikeu-
tettua kysyä: miksi sinä et ole onnistunut 
liiketilassa, jos se oikeasti on haluttava.   

Erittäin suuri osa kuntokeskuksista sijait-
see liiketiloissa, joiden houkuttelevuus ei 
ole kovin suuri. Paria poikkeusta lukuun ot-
tamatta kaikki ei ketjuihin kuuluvat keskuk-
set toimivat kauppakeskusten ulkopuolella. 
Nykyisessä tilanteessa liiketilan omistaja 
on tyytyväinen kuntosaliin, jos hän saa ti-
lasta enemmän tuloja kuin saisi toiselta toi-
mijalta tai miten paljon se aiheuttaa kuluja. 
Liiketilan omistajan kanssa on hyvä selvit-
tää molempien osapuolien kipukynnykset. 

Nykyisessä tilanteessa useimmiten ny-
kyinen toimija on ainoa, jolle liiketilalla on 
käyttöä. Korona-aikana kannattaa lähteä 
keskustelemaan vuokranantajan kanssa 
väliaikaisesta vuokranalennuksesta tai 
muutamasta vapaakuukaudesta, joiden 
vuokra jaetaan vaikkapa loppuvuokra-
ajalle.  

Ja kannattaa muistaa: Vuokranantaja 
on kiinteistön hallinnan ammattilainen. 
Ainakin kuulemani kerrat, kun kiinteistön 
omistaja on ryhtynyt kuntosalin omista-
jaksi, on lopputulos ollut kaikkea muuta 
kuin mairittelevia. 

Suosittelen aktiivista yhteydenottoa 
vuokranantajaan, jos tuntuu tukea tarvit-
tavan. 

Ryhmäliikuntaa ja personal trainingia 
tarjoaville kuntokeskuksille suuri kulu-
erä on henkilöstökulut. Näille yrityksille 
positiivisten asiakaskokemuksien kautta 
sitoutuvuutta asiakaskuntaan tuottava 
henkilökunta on kaiken a ja o. 

Hienoa on ollut kuntokeskusten aktii-
visuus tarjota livesrtreaming- tai muita 
verkon yli toimivia palveluja. Huvittavaa 
on muuten huomata, että teknologian 
kuntokeskuksiin tuo virus, ei myynti-
miesten puheet. 

Moni puhuu näiden palvelujen tulleen 
jäädäkseen. Itse näen suurimpana estee-
nä ystäväni Jan Vorselmanin sanoin: ihmi-
nen kaipaa toisen ihmisen luo. Yhteisölli-
syys on ryhmäliikunnan tärkein elementti. 
Olen aistinut sitä kaivattavan jo nyt. 

Sama pätee muutenkin henkilövetoisiin 
palveluihin. Aina kannattaa muistaa, että 
palveluun perustuvilla kuntokeskuksilla 
henkilökunta luo palvelukokemuksen.  

Luovutanko? 
Palataanpa konkursseihin. Vaikka kun-

tosaliliiketoimintaa harjoitettaisiin osake-
yhtiömuodossa, ei negatiivinen pääoma 
välttämättä johda toiminnan lopettami-
seen.  Toimittaessa negatiivisella omalla 
pääomalla on tietyt riskit. Joskus hallitus 
voi joutua vastuuseen mahdollisista kol-
mansille osapuolille tuotetuista vahin-
goista.  

Jos kuntokeskustoimijalla on liiketoi-
minnan ulkopuolista omaisuutta paljolti, 
suosittelen konsultointia asiantuntevan 
asianajajan kanssa. Asianajajan kanssa 
kannattaa miettiä tarkkaan, miten suuren 

osan liiketoiminnan ulkopuolisesta omai-
suudesta on valmis laittamaan peliin ja 
mahdollisesti menettämään. 

Jos koko oma omaisuus on kiinni kun-
tokeskuksessa, silloin ei ole muuta vaih-
toehtoa kuin tsempata loppuun saakka. 
Useimmiten aika tekee tehtävänsä. Vii-
meistään ensi syksynä kuntoilijat pa-
laavat kuntoilemaan. Hyvä arvio on, et-
tä vielä aktiivisemmin kuin aikaisemmin 
– korona korostaa hyvän kunnon merki-
tystä! Siitä kannattaa ottaa kaikki irti heti 
kuin vain mahdollista. 

Jos päätät tsempata jatkoon, on hyvä 
muistaa, että on asioita, joille ei voi mi-
tään ja asioita, joille voi. Unohda asiat, 
joille et voi mitään ja keskity olennaiseen!

! 
Ari Katajisto
päätoimittaja
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SKY tiedottaa:

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ  
10.5.2020  

SKY on yhtenä sidosryhmänä kannusta-
massa alan yrityksiä mukaan tapahtumaan.  

Unelmien liikuntapäivä toteutuu tänä 
vuonna kodeissa ja somessa - Laitetaan ko-
ko Suomi liikkumaan 10.5. vastuullisesti 

Koronatilanne vaikuttaa perinteiseen 
Unelmien liikuntapäivään. Ihmiset eivät voi 
todennäköisesti vielä 10.5. kokoontua liik-
kumaan yhdessä eivätkä järjestää tapahtu-
mia aiempien vuosien tapaan. 

Unelmien liikuntapäivä saa tänä vuonna 
poikkeuksellisesti uuden muodon. Se to-
teutetaan sosiaalisen median kampanjana 
siten, että ihmisiä innostetaan jakamaan 

somessa se, miten liikkuvat erilaisissa olo-
suhteissa, esim. kotioloissa tai ulkoillen (mi-
käli tilanne sen sallii).  

Liikuntatoimijat ja osallistujat voivat ja-
kaa liikuntavinkkejä, kuvia, kotivideoita ja 
muita liikkumaan kannustavia sisältöjä tun-
nisteella #unelmienliikuntapäivä. 

Jaa jo ennen tapahtumapäivää somessa 

treenivinkkejä muille tunnisteella #unelmi-
enliikuntapäivä. 

#unelmienliikuntapäivä sunnuntaina 
10.5. – näin olet mukana: 

Jaa 10.5. kuvasi tai videosi somessa tun-
nisteella #unelmienliikuntapäivä. Kannusta 
kaverit, asiakkaat, lapset, vanhemmat, iso-
vanhemmat, työkaverit, oppilaat ja kaikki 
muutkin liikkumaan. “Minä liikun näin, mi-
ten sinä liikut? “ 

Unelmien liikuntapäivä jakaa palkintoja 
kaikkien oman liikkumisensa tai vinkkinsä 
#unelmienliikuntapäivä -tunnisteella jaka-
neiden kesken. Voit jo ennen tapahtuma-
päivää jakaa somessa treenivinkkejä muille 
tunnisteella #unelmienliikuntapäivä  
Katso:  https://www.unelmienliikuntapaiva.fi/

SKY tiedottaa COVID 19 -tilanteesta 
ja tulevista tapahtumista  

KORONAINFOA 

Kaikki koronasta -sivustolle on koottu yrittäjälle tärkeää tietoa! 
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 

Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden yritysneuvojat       
Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden yritysneuvojat ovat 
kaikkien yrittäjien ja yritysten käytettävissä. Katso alla olevasta 
listasta, kuka palvelee sinun alueellasi ja ota yhteyttä. 

Yritysneuvoja auttaa sinua 
 � muodostamaan kokonaiskuvan yrityksen taloustilanteesta  
 � arvioimaan kassavirran tilanteen ja riittävyyden  
 � löytämään ja hakemaan oikeat eritystuet tilanteessa 
 � listaamaan tarvittavia toimia, mm. maksuaikajärjestelyjä  
 � tarvittaessa hakemaan rahoitusjärjestelyjä  

Lisää tietoa https://tem.fi/koronavirus ja 
https://tem.fi/koronavirus/ 
toimintaohjeita-yrityksille

LIIKUNTAPÄIVÄT 2020 – TEEMALLA  
VAIKUTTAVAA LIIKETTÄ 21.–27.9.2020 
Merkkaa kalenteriin! Rakennetaan yhdessä alan yrittäjyyden 
huipputapahtuma. SKY tiedottaa asiasta toukokuun alussa. 

EUROPEACTIVE INFOA 

SKY mukana EU-vaikuttamisessa -yhteinen julistus 
https://www.europeactive.eu/covid19/declaration-support 
Covid19-sivusto ja webinaarit  https://www.europeactive.eu/co-
vid19

FIBO – SKY MESSUAGENTTI  
JA MESSULIPUT 
FIBO-messut siirtyivät COVID-19 -viruksen vuoksi syksyyn:  
FIBO 2020 -messut pidetään Saksassa Kölnin messukeskukses-
sa lokakuun 1.-4. päivinä. 

SKY on toiminut vuosia FIBO-messujen messuagenttina.  
SKYn kautta on saatavilla kahden päivän messulippuja.  

Ole yhteydessä toimisto@sky-ry.fi

RIMINI WELLNESS UUDET PÄIVÄT – 
SKY MUKANA YHTEISTYÖSSÄ 
Italian Riminillä keväisin järjestettävät RIMINI Wellness -messut 
ovat siirtyneet loppukesään. Uudet messupäivät ovat 28.-31. elo-
kuuta. RIMINI Wellness antaa erinomaisen startin syksyyn! 

SKY tekee yhteistyötä RIMINI Wellness -messujen kanssa. 
SKYn kautta saat messuliput. 

Ole yhteydessä toimisto@sky-ry.fi 
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E urope Active julkaisee yhteistyös-
sä Deloitten kanssa vuosittaisen ra-
porttinsa eurooppalaisen kuntokes-
kusmarkkinan näköaloista. Huhti-

kuun alussa ilmestyi uusin raportti, mikä kä-
sittelee tilannetta vuonna 2019. 

Europe Active on asettanut kuntokeskus-
tyyppisen liikunnan kasvutavoitteeksi 80 liik-
kujaa vuonna 2025. Pitemmän aikavälin ta-
voitteeksi on nousemassa ajatus 100 miljoo-
naa eurooppalaista liikkuu vuonna 2030. 

KASVUN VUOSI 2019 

Vuoden 2019 aikana kuntokeskusten asiak-
kaiden määrä kasvoi 3,8% päätyen 64,8 mil-
joonaan (kasvua 2,4 miljoonaa) asiakkaaseen. 
Näillä luvuilla kuntosalimainen liikunta on Eu-
roopan liikunta-aktiviteetti #1.  

Kasvu on vahvaa monissa etabloituneis-
sa maissa, kuten Saksa, Englanti, Ranska ja 
Espanja. Englanti, Espanja, Ranska ja Sak-
sa kuuluvat viiden suurimman kuntokeskus-
maan joukkoon. Kasvua on vahvasti myös ke-
hittyvillä markkinoilla. 

Kuntokeskusten liikevaihto oli 28,2 miljar-
dia euroa, jossa kasvua 3,1%. Samaan aikaan 
kuntokeskusten määrä kasvoi 2,3% ollen 
63.644. 

Kasvun moottorina kaikkialla Euroopassa 
on ollut budjettisalien vahva kasvu. Samalla 
on kuntokeskusten keskimääräinen kuukausi-
maksu laskenut tasolle 36,2 euroa. 

SUURUUDEN EKONOMIAA 

Merkittävä on huomata isojen toimijoiden 
kasvavan. TOP 30 kuntokeskusten asiakkai-
den määrä nousi 17,2 miljoonaan kasvun ol-
lessa huikeat 11,9% edustaen 26,5% kaikista 
asiakkuuksista.  

Samalla kuntokeskusten yhdistymiset jat-
kuivat, vuonna 2019 tehtiin 17 merkittävää 
kuntokeskuskauppaa. Yksi merkittävä tapah-
tuma oli SATS Elixian listautuminen Oslon 
pörssiin viime syksynä. 

Suurin markkina-alue Euroopassa on Sak-
sa, jossa liikkuu lähes 11,7 miljoonaa, jossa 
kasvu oli huikeat 5,1%. Muita suuria ovat Eng-
lanti 10,4 mio, Ranska 6,2mio, Italia ja Espanja 
5,5 mio asiakasta.  

Aktiivisimpia kuntoilijat ovat pohjoismais-
sa, joissa penetraatio on Norjassa ja Ruotsis-
sa 22%, Tanskassa 18,9 ja Suomessakin 17,2 %. 
Näiden väliin neljänneksi kiilaa Alankomaat 
17,4% penetraatiolla. 

BUDJETTISALIKETJUT VAHVOILLA 

Euroopan suurimmaksi toimijaksi asiakas-
määrällä mitattuna nousi viime vuonna Bene-
lux-maissa pääosin toimiva Basic-Fit, jolla on 
2,2 mio asiakasta. McFitin ympärille muodos-
tunut RSG Group on toisena ja kolmantena 
englantilainen Pure Gym. Seuraavina tulevat 
clever fit ja The Gym Group.  

Liikevaihdollisesti Euroopan suurin toimija 
on pemiumklubi David Lloyd, jonka liikevaih-
to on 587 miljoonaa euroa. Toisena on bud-
jettisali Basic-Fit (515 mio EUR), kolmante-
na SATS ELIXIA (405 mio EUR), sveitsiläinen 
Migros Group (367 mio EUR) ja viidentenä 
RSG Group (365 mio EUR). 

SUOMI EUROOPAN KARTALLA 

Monia kiinnostava raportin osio on maakoh-
tainen kuntokeskustoimialan esittely. Suo-
men osion on tuottanut SKY, jossa se on käyt-
tänyt apuna julkisia rekistereitä kuten mm. 
LIPAS-liikuntapaikkarekisteriä. 

HANKI RAPORTTI OMAKSI 

The European Health & Fitness Market Report 
2020 on yhdeksäs julkaistu tutkimus eurooppa-
laisesta markkinasta. 134 sivuisen raportin hin-
ta on EA-jäsenille (SKYn jäsenet) 149,50 EUR ja 
niille, jotka eivät ole jäseniä, hintaan 299 euroa. 

Raportin voi tilata osoitteesta https://
blackboxpublishers.com/en/publications/eu-
ropean-health-fitness-market-report-ehfmr-
2020-e-book/ tai SKY:n jäsenyritykset ja ak-
tiiviset APT:t raportti on tilattavissa puoleen 
hintaan 149,50 (normaalisti 299,00) pyytä-
mällä alennuskoodin SKY:n toimistolta s-
postilla: toimisto@sky-ry.fi – laita otsikkoon 
EHFM Report 

Eurooppalainen liikuntamarkkina kasvaa

JOKA VUOSI FIBO-messujen yhteydessä 
julkistetaan vuoden innovaatiopalkinnot FIBO 
Innovation Awards. Tänä vuonna kilpailun tu-
los julkistetaan messujen ulkopuolella, koska 
koronaviruksen vuoksi on FIBO-messut siir-
retty syksylle. 

Tämän vuoden Performance-kategorian 
voittajaksi nousi Eleikon EVO Rotating Dum-
bbell -käsipaino. EVO Rotating Dumbbell -kä-
sipainon innovatiivisena uutuutena on nii-
den liikkeeseen mukautuva ote, jolloin niitä 
voi nostaa kontrolloidummin ja turvallises-
ti. Myös käsipainon suunnittelussa on otettu 
huomioon yhä laajentuva voimaharjoittelijoi-
den kirjo, jolloin merkittävästi pienempi läpi-
mitta helpottaa otetta.  

Palkintopaneeli kiinnitti huomiota siihen, 
että EVO Rotating Dumbbell tarjoaa erin-
omaisen toiminnallisuuden ja rosoisen desig-
nin. Painon innovatiivinen rotaatiomekanismi 

simuloi painoharjoittelua nostaen nyt vapaa-
painoilla tehtävän voimaharjoittelun koko-
naan uudelle tasolle. EVO Rotating Dumbbell-
silla harjoittelu mahdollisesti nostaa kuntoili-
jan motivaatiota kohden parempia tuloksia. 

MUUT VOITTAJAT 

Category: Digital Fitness 
Exhibitor: Sphery AG  
Product: The ExerCube League –  
Physical eSports 
 
Category: Health & Prevention 
Exhibitor: Schwa-medico GmbH 
Product: Symbiont 
 
Category: Lifestyle, Life-Balance & Wellness 
Exhibitor: JK-International GmbH 
Product: Ergoline Sun Angel Spectra  

Category: Ecology & Sustainability  
Exhibitor: IMG Quality Design Sp. Z o.o. Sp. k. 
Product: ERGO-ECO MAT 
 
Category: Start-ups 
Exhibitor: air up GmbH 
Product: air up 

FIBO-voittaja: EVO Rotating Dumbbell  
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Riitta Hämäläinen-Bister on 
toiminut toistakymmentä 
vuotta SKY:n toiminnan-
johtajana. Hänen aikanaan 
SKY on päässyt mukaan 
moniin foorumeihin 
vaikuttamaan alan 
tulevaisuuden polusta. 

TEKSTI: ARI KATAJISTO 
KUVA: HANNA VÄISÄLÄ

K untokeskustoimiala on elänyt use-
amman vuoden kasvu-uralla. Maa-
liskuussa COVID-19 eli koronavirus 
muutti maailman – epävarmuus 

toimialasta nousi päällimmäiseksi. 
– Toimialan tilanne on kriittinen. Kaikessa 

toiminnassa pitäisi hyvinä aikoina luoda poh-
ja huonommista ajoista selviämiselle. 

OHJEISTUSTA 
KUNTOSALIYRITTÄJILLE 
Riitta Hämäläinen-Bister muistuttaa, että pe-
riaatteessa SKY:n tehtävä on huolehtia jäsen-
tensä edunvalvonnasta.  

– Kun hätä on suuri, en ole kieltäytynyt 
opastamasta myös niitä, jotka eivät aikaisem-
min ole nähneet jäsenyyden tärkeyttä.  

Riitta kertoo, että maaliskuussa COVID-19 
tilanteen noustessa päälle, huolestuneita oli 
erityisen paljon. 

– Kysymykset vaihtelivat sulkemisen pa-
kosta mahdollisiin tukimuotoihin, jotka voisi-
vat helpottaa vaikeasta tilanteesta ylipääsyä. 

Korona-aikana on SKY koostanut Suomen 
Yrittäjien kanssa yrittäjille tietopaketteja mm. 
tukimuodoista ja niiden ehdoista. 

– Kuntokeskusten aukiolo herätti kysymyk-
siä yrittäjien lisäksi myös mediassa. Yrittäjät 
ymmärsivät hyvin, että se on jokaisen oma 
päätös, pitääkö oman keskuksensa avoinna. 
Medialle asia ei ole ollut ollenkaan niin help-
po. He eivät tahtoneet millään ymmärtää, et-
tä SKY:llä ei ole minkäänlaista käskysuhdetta 
kuntokeskuksiin. 

Riitta lisää, että liikunnan positiivisista vai-
kutuksista on hyvä pitää huolta myös karan-
teeniaikana. Alan toimijat tuottavatkin kiitet-
tävästi palveluita esim. verkkoharjoituksina 
tai kirjallisina ohjeina kotiin. 

– Meidän tärkein ohjeemme niin yrittäjille 
kuin medialle on ollut ja tulee olemaan tässä 

ja muissa tulevissa erikoistilanteissa, että vi-
ranomaismääräyksiä tulee noudattaa. Tämän 
jälkeen on aina lähdettävä omasta liiketoi-
minnasta ja sen tarpeista – jokainen yrittäjä 
tekee ja vastaa omista päätöksistään. 

– On ollut epämiellyttävää huomata, että 
työsuhdeasiat eivät ole oikein hallussa. On-

neksi TE-palvelut tuottivat hyvät ohjeet mm. 
lomautuksista ja hallituksen uuden asetuksen 
soveltamisesta. 

KORONATUKIEN ONGELMIA 

Riitta Hämäläinen-Bister näkee suomalaisen 

Riitta Hämäläinen-Bister:  
Kuntokeskus toimijoiden 
ääni yhteiskunnassa
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Asiantuntija palveluksessasi 

Jokainen kuntokeskus on erilainen.  
Enkora auttaa sinua löytämään liiketoimintasi  

tarvitsemat ratkaisut helpottamaan arkeasi.  
Etkä maksa turhasta.

Myyntipiste
Varaukset

Verkkokauppa
Fast Pay 

Yrityssopimukset
Asiakashallinta
Kulunvalvonta

Työajanseuranta
Infopääte

 +358 29 000 1770   www.enkora.fi

yritystukijärjestelmän olevan vaikeahko ta-
vallisen kuntokeskusyrittäjän silmin.  

– Suurin osa tuista on kohdistettu ja tulta-
neen kohdistamaan erilaisiin kehitystoimiin, 
ei perustoimintojen ylläpitämiseen. 

– Alaa ajatellen helikopteriraha olisi kaik-
kein toimivin tapa. Helikopteriraha sopisi 
kuntokeskusalalle hyvin myös sen vuoksi, et-
tä vaikka koronatilanne helpottaisi alkukesäs-
tä, niin loppukesä ei perinteisesti ole hyvää 
liiketoiminnallisesti. Talouspaineita saattaa 
olla useammallakin kuntokeskuksella. 

Tukia haettaessa yksi ongelma monelle 
pienelle osakeyhtiölle tulee olemaan se, että 
niillä ei ole tilintarkastajaa.  

TULEVAISUUDEN ALA 

Riitta Hämäläinen-Bister uskoo, että korona-
tilanteen jälkeen toimialan tärkeys nousee 

esiin. Terveys tulee nousemaan erityisase-
maan ja siinä kuntokeskuksilla on erityisen 
suuri merkitys. 

– Kuntoilun ja urheilun vaikuttavuus on 
yleisesti hyväksytty. Suurempia eri näkökul-
mia syntyy, kun mietitään sitä, kuka ja millä 
osaamisella ilmoittautuu hyvinvoinnin edis-
täjäksi. 

Riitta lisää, että osaamisen todentaminen 
nousee tärkeäksi.  

– Olemme jo pitkällä APT-sertifioinnissa. 
Muuten voisi sanoa Suomen olevan osaami-
sen kehitysmaa. 

Riitta Hämäläinen-Bister uskoo koronan 
jälkeen olevan todella paljon tarvetta kun-
touttavalle liikuntaosaamiselle. Hän toivoo 
sertifioinnin laajentuvan myös muihin am-
mattinimikkeisiin, kuten ryhmäliikuntaohjaa-
jiin. 

– Palveluseteli voisi olla yksinkertaisin tapa 

huolehtia kuntoutuksesta.  
Hämäläinen-Bister kantaa huolta arvon-

lisäverosta. ALV:n nosto olisi  haitallinen 
suomalaisten terveyttä ajateltaessa.  Puoles-
taan ALV:n laskeminen voisi edistää liiketoi-
mintaa.  

– Euroopan tasolla kartoitamme ALV:n 
muutosten vaikutusta markkinakäyttäytymi-
seen. 

TOIMIALAJÄRJESTÖN TARVE 

Toimialan tunneteisuus valtion hallinnossa ei 
ole erityisen hyvä, vaikka onkin kohentunut 
vuosien varrella. 

– Tavoitteeni on, että kun liikuntaa käsitel-
lään, niin SKY olisi automaattisesti kutsuttu-
na paikalla. Tällä hetkellä resurssimme eivät 
anna myötä tehdä sitä kaikkea, jossa olisi hy-
vä olla mukana. 

 � Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi 
liittyä jokainen kunto- ja terveysliikunta-
alalla toimiva oikeuskelpoinen henkilö tai 
yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tar-
koituksen ja säännöt. SKY ry:n hallitus hy-
väksyy jäsenet hakemuksien perusteella.  

 � A-klinikkasäätiön Dopinglinkin ylläpitä-
mä Puhtaan liikunnan puolesta -toimin-
tamalli on SKY-ry:n jäsenyyden ehtona 
ja eettisenä periaatteena. Ennen SKY:n 
rekisteröintilomakkeen täyttöä varmista, 
että tietosi näkyvät PUHTAAN LIIKUN-
NAN PUOLESTA -sivustolla. 

 � Suomen Yrittäjien jäsenten juridinen neu-
vonta numerossa 09-229 222. HUOM! 
SKY:n jäsenyritys voi tilata myös Suomen 
Yrittäjien laajan palvelupaketin hintaan 
120€ (viestintä ja neuvonta). 

 � Yhdistyksellä voi olla myös tukijäseniä, 

joilla ei ole äänioikeutta. 
 � Tukijäsenet ovat henkilöitä tai oikeuskel-

poisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yh-
distyksen toimintaa.  

SKY:N JÄSENMAKSUT 2020 
 � Liittymismaksu on 50 € 
 � Jäsenmaksut perustuvat viimeiseen vah-

vistettuun liikevaihtoon /oikeuskelpoiset 
henkilöt tai yhteisöt: 

 � A) Liikevaihto alle 100.000€  
Vuosimaksu: 150,- (1 ääni) 

 � B) Liikevaihto 100.001 – 250.000€  
Vuosimaksu: 250,- (2 ääntä) 

 � C) Liikevaihto 250.001 – 650.000€  
Vuosimaksu: 395,- (3 ääntä) 

 � D) Liikevaihto 650.001 – 1.000.000€  
Vuosimaksu: 700,- (4 ääntä) 

 � E) Liikevaihto 1.000.001 – 2.500.000€  

Vuosimaksu 1.550,- (6 ääntä) 
 � F) Liikevaihto yli 2.500.000€  

Vuosimaksu 2.800,- (8 ääntä) 
 � + 25 €/lisätoimipiste  

Esim. 3 toimipistettä samalla omistajalla/
sama omistajuus -> jäsenmaksun lisäksi 
toimipisteveloitus 50,- 

TUKIJÄSENMAKSU: 
 � oikeuskelpoinen henkilö 100 €  

– ei äänioikeutta 
 � oikeuskelpoinen yhteisö minimi 500 €   

– ei äänioikeutta 
 �

KETJUHINNOITTELU: 
 � Ketjuorganisaatio liikevaihtoluokan mu-

kaan ja jäsenyritykset -50%. Alennus ei 
koske lisätoimipistemaksua (25€/lisätoi-
mipiste). 

TERVETULOA SKY RY:N JÄSENEKSI! 
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F emme Fysion Piritta Hagman kertoo 
naisten fysiologisiin eroihin ja niiden 
vaikutuksesta liikuntaan tiedettävän 
yleisesti liian vähän. 

– Jostain syystä näistä asioista ei ole ollut 
tapana keskustella. 

OMAN KOKEMAN KAUTTA 

Piritta Hagman on kouluttautunut fysiotera-
peutiksi vuonna 2002. Vuosien varrella hänen 
erikoisalaksensa ovat nousseet lantionpohjan 
ongelma. 

– Oma kokemus sai minut kiinnostumaan 
lantionpohjan-, raskaus- ja äitiysfysioterapi-
asta. Huomasin, kuinka vähän siitä puhuttiin.  

Pirittalla on kolme lasta. Hänen kokemus-
pohjaansa synnytyksestä kasvatti perheen 
liikkuva elämä. Lapset syntyivät ulkomailla.  

– Jokaisessa paikassa asiat hoidettiin eri 
tavoin. Pääsin kokemaan niiden sekä hyvät 
että huonot puolet. Lisäksi sain tavata alan 
edelläkävijöitä. 

KOLMESTA ERI KULMASTA 

Lantionpohjan-, raskaus- ja äitiysfysioterapia 
ovat hyvin lähellä toisiaan, ajoitus usein rat-
kaisee, minkä alla terapiaa tehdään. 

– Aikaisemmin ei ajateltu fysioterapiaa en-
naltaehkäisevyyden kautta. Ennalta ehkäisy 
tuo monelle naiselle itseluottamusta niin ras-
kauden kuin äitiyden kohtaamiseen. 

– Tavoitteenani on aina, että asiakas saa 
käynnillä mahdollisimman paljon myös yleistä 
tietoa lantionpohjan hyvinvoinnista ja tervey-
destä sekä tietenkin erityisesti omasta kehos-
taan, sillä vain siten voimme ennaltaehkäistä 
ongelmia. 

Lopuksi asiakas saa yksilöllisen lantion-
pohjan harjoitusohjelman ja opastuksen sen 
oikeaoppiseen suorittamiseen, sekä tilantee-
seen sopivat ohjeet liikuntaharjoittelun jatka-
miseen. 

Raskausfysioterapiassa muuttuvan kehon 
kolotuksia ja kipuja voidaan hoitaa vastaan-
otolla erilaisin lempein käsittelyin, lantion-

pohjan joustavuutta lisätä harjoittein ja lo-
puksi asiakkaalle ohjataan aina ennaltaeh-
käisevät ja kehoa tasapainottavat harjoitteet 
myös kotiin.  

– Synnytykseen onkin hyvä valmistautua 
poistamalla kehosta kireyksiä, jotta vauva oli-
si mahdollisimman optimaalisessa asennossa 
synnytyksen alkaessa. 

Äitiysfysioterapiassa tarkastetaan asiak-
kaan huolenaiheet perinteisin fysioterapeut-
tisin menetelmin, lantionpohjan kunto ultra-
äänikuvantamisella  vatsanpeitteiden päältä 
ja mitataan, onko asiakkaalla suorien vatsali-
hasten erkaumaa. Lisäksi voidaan tarvittaes-
sa tehdä arpi- tai faskiakäsittelyjä ja hoitaa 
kehon muitakin kiputiloja asiakkaan toiveiden 
mukaan. Lähtiessään asiakas saa aina mu-
kaansa yksilölliset liikuntaohjeet omaan tilan-
teeseensa sopien. 

– Fysioterapeuttinen jälkitarkastus suosi-
tellaan tehtäväksi 4-12 viikkoa synnytyksen 
jälkeen, jopa aikaisemmin, jos huolenaiheita 
on ilmennyt esimerkiksi lantionpohjan akti-

NAISEN ERILAISUUS
Kun naisasiakas kertoo jonkin liikkeen aiheuttavan kipuja, välttämättä silloin ei ole kyse liikkeen 
soveltumattomuudesta, vaan ehkäpä asiakkaan huonosta lukemisesta. Naisten liikuttaminen 
vaatii tietotaitoa naisten ja miesten eroavaisuuksista.  

TEKSTI: ARI KATAJISTO  KUVAT: JAMI HELLMAN
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vaation tunnistamisen suhteen. 
Fysioterapian tavoite on kokonaisvaltainen 

hoitaminen.  
– Liian usein kuulee sanottavan, että asialle 

ei voi tehdä mitään.  
Piritta kertoo, että tavoite ei ole koskaan 

palata 18-vuotiaan vartaloon. Tavoite on pa-
ras minä sillä hetkellä. 

LISÄPALVELU  
KUNTOKESKUKSEEN 
Piritta Hagman näkee lantionpohjan fysiote-
rapian olevan mielekäs palvelu myös kunto-
keskuksille. 

– Lantionpohjan fysioterapia antaa hyvän 
perustan kuntoilijan treeniohjelman järke-
vään modifiointiin. On hienoa, kun liikunta-
keskuksissa alkaa olla fysioterapeutteja per-
sonal trainereita. 

Hagman lisää, että on hyvä luoda työryh-
miä, joissa asiantuntevan valmentajan kanssa 
konsultointi on arkea.  

– Tietysti aina pitää muistaa, että asiak-
kaan suostumus tarvitaan. 

Hagman pitäisi hyvänä, jos pystytään ra-
kentamaan naisille suunnattuja ryhmiä, jolloin 
kynnys lähteä mukaan madaltuu.  

– Ja jos ryhmä ei sovellu jollekin asiakkaal-
le, on hänet helppo siirtää fysioterapeutin 
asiakkaaksi. Pitää huomata, usein osaava fy-
sioterapeutti kuntouttaa asiakkaan 1-3 harjoi-
tuskäynnin aikana. 

KAIKKI LIITTYY KAIKKEEN 

Piritta Hagman näkee naisen kokonaisuute-
na. Usein kaikki asiat liittyvät toisiinsa. 

– Itse olen kouluttautunut ravintotera-
peutiksi. Ruokavalio vaikuttaa useimmiten 
hyvinvointiin. Niille, jotka eivät ole ravinnon 
ammattilaisia, suosittelen käyttämään asian-
tuntijaa. Näin saadaan parempi lopputulos. 

Piritta Hagman 
OMA TIENI KUTSUMUSAMMATTIINI eli 
äitiysfysioterapeutiksi ja lantionpohjan fy-
sioterapeutiksi kulki nuoruuden fysioterapia-
koulutuksen kautta doulan eli synnytystu-
kihenkilön (DONA) ja synnytysvalmentajan 
(Lamaze) työhön ja sieltä ravintoterapeutin 
ja personal trainer koulutusten kautta takai-
sin fysioterapiaan. 

Olen työskennellyt raskaana olevien ja 
synnyttäneiden naisten parissa jo yli kym-
menen vuoden ajan ja huomannut kuinka 
paljon naisilla on murheita erityisesti keski-
vartalon palautumisen kanssa. Erityisalaa-
ni ovatkin suorien vatsalihasten erkauman 
hoitaminen, lantionpohjan fysioterapia, ar-
pikäsittelyt (sektioarvet ja muut leikkaus-
arvet) sekä kokonaisvaltainen synnytyk-
seen valmistautuminen ja siitä palautumi-
nen. 

Hoidan naisia koko naiseuden elinkaarella 
eli pikkutytöstä seniori-ikään saakka ja toi-
vonkin, että nuoret naiset hoitaisivat itseään 
enemmän ennaltaehkäisevästi ja naiset ei-
vät missään iässä uskoisi hölynpölyyn virt-
sankarkailun normaaliudesta, pömppövatsan 
ja selkäkipujen pakollisuudesta, raskausajan 
ongelmien sietämisestä tai että kehoa ei mu-
ka voisi vahvistaa läpi koko elämän. Kyllä voi! 
Niin kauan kuin henki meissä pihisee, keho 
vastaa myös harjoitteluun! 
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T apasimme nuoren, kolmekymppi-
sen personal trainer ja ryhmälii-
kuntaohjaaja Mira Rosenbergin, 
jolle oikean tien löytäminen kesti 

yli viisi vuotta. Nyt Mira ohjaa ja valmentaa 
mm. Pöllölaakson työntekijöitä. 

LIIKUNTA  
KAIKKI KAIKESSA 
Nuorena Mira Rosenberg oli kiinnostunut kai-
kesta liikunnasta. Vakavammin hän oli muka-
na cheerleadingissa, jossa hän oli maajouk-
kuetasoa. 

– Liikunta oli jo silloin minulle sydämen 
asia. 

Miran ura cheerleadingissa kariutui, kun 
hän putosi maahan ja loukkaantui pahasti. 

– Kuntoutuksen jälkeen kävin testaamas-
sa, miten cheerleading onnistuu jatkossa. Oli 
pakko todeta, että en ollut henkisesti valmis 
ja tasoni oli laskenut liian alas. Oli helppo lo-
pettaa. 

ITSENSÄ ETSIMISTÄ 

Lukiossa Miran ongelmana oli lukihäiriö, mikä 
hankaloitti niin matematiikan opiskelua kuin 
lukemista.  

– Lukion jälkeen päätin lähteä vuodeksi 
”etsimään itseäni”. Lähdin Australiaan työs-
kentelemään ja matkustelemaan.   

Kotiuduttuaan Australiasta, oli Mira täysin 
tyhjän päällä.  

– Vaikka ulkomailla viettämäni ajan tar-
koitus oli miettiä, mitä tehdä jatkossa, ei tuo 
avautunut minulle. 

Mira kertoo omasta tulevaisuudesta tietä-
mättömyyden vaikeuttaneen kontakteja ka-
vereiden kanssa. Kaikilla oli opiskelupaikka 
tai oli muuten löytänyt paikkansa – Miralla oli 
kaikki avoinna ja se syrjäännytti. 

SYRJÄSSÄ VUOSIA 

Mira Rosenbergin itsensä löytäminen ei ole 
käynyt helpomman kautta. Parikymppinen 

nainen oli aivan totaalisesti hukassa: ei mi-
tään ajatusta tulevaisuudesta. 

Voi arvata, että tässä vaiheessa iskee vai-
kea masennus, jonka käsittelyyn omat voima-
varat eivät riitä. 

– Mulla tosiaan oli vakava masennus. Ai-
kaan kuului osastojaksokin ja itsetuhoisuutta. 
Koko ajan oli toivoton olo tulevaisuudesta. 

Viitisen vuotta Mira eli tietämättömänä, mi-
ten järjestää oma arki tulevaisuudessa. 

TEKSTI: ARI KATAJISTO  KUVAT: HANNA VÄISÄLÄ

Miran personal training -tapaamisissa  
pääpaino on toiminnallisessa harjoittelussa.

Mira,  
nuori liikunnan  
ammattilainen
Viime vuosina on paljon puhuttu personal trainereista ja 
ryhmäliikuntaohjaajista, jotka vaihtavat uraa vanhan työn 
mielekkyyden hiipumisen vuoksi. Suurin osa nuoremmista 
personal trainereista on löytänyt uransa toisella tavoin,  
joskus kuitenkin yhtä haastavasti. 

Miran polku menestyväksi liikunnan  
ammattilaiseksi on ollut monisyinen.
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– Voisin olla vieläkin samassa tilantees-
sa, jos isäni ei olisi ottanut puheeksi liikun-
taa urana. Hän oli löytänyt personal trainerei-
ta kouluttavan PT Coaching Academyn ja il-
moitti minut pt-kurssille. 

Kahdeksan kuukauden pituinen kurssi toi 
tiettyä rutiinia arkeen, mutta ei poistanut 
vuosien aikana kiinnittynyttä epävarmuutta. 

– Pelkäsin kovin, että neuvon väärin tai en 
tiedä jotain. 

URA VAUHTIIN 

Mira Rosenbergin liikuttajan ura lähti käyntiin 
ryhmäliikuntaohjaajan työn kautta. 

– Siskoni tunsi Erimoverin Sonja Laurenin. 
Sonjalla tarvitsi vesijumppaan sijaista Fit Är-
rävaaraan.   

Mira kertoo, miten ohjatessaan huomasi eri 
puolia itsestään. 

– Kun lähes vahingossa jouduin ohjaamaan 

ekan jumpan niin mun sisällä sytty jokin va-
lo, kun huomasin, että osasin homman ja sain 
muille hyvää oloa. 

– Tunsin, että minähän osaan tätä. Lisää it-
seluottamusta toi se, että minua pyydettiin 
yhä uudelleen vetämään jumppaa. Tein sijai-
suuksia vuoden verran. 

– Ärrävaaran aikoihin tiesin, että tämä on 
mun oma juttu! Hienoa oli, kun sain uskaltaa 
olla oma itseni. 

VAKITUINEN PAIKKA 

Nyt neljän vuoden ajan on Mira Rosenberg 
vetänyt MTVn salilla Pöllölaaksossa kolmesti 
viikossa ryhmäliikuntaa. 

– Maikkarilla toivotaan tehokkaita jumppia 
ja siellä kovin jumppani on crossi, toiminnalli-
nen ryhmäliikuntatunti.  

Itsevarmuuden kasvaessa on Miran perso-
nal training -palvelu saanut tuulta alleen. Mo-
ninaisen asiakaskannan kanssa toimiminen 
on helpointa oman yrityksen kautta. Vuoden 
2015 alusta hän on liikuttanut asiakkaitaan 
Fitness4U-yrityksensä kautta. 

– Tunne omasta vapaudesta, itsenäisyys ja 
mahdollisuus päättää omista asioista olivat 
tärkeät seikat päättäessäni luoda uraa perso-
nal trainerina. 

– Fyysisesti pt-asiakkaat löysivät minut jo-
ko sattumalta tai sitten ystävien suositukses-
ta. Nykyään lähes kaikki uudet asiakkaat tule-
vat suosittelun kautta. 

Mira kertoo, että hän asiakkaansa toivovat 
rankempia, toiminnallisia treenejä.  

– Kokemus lisää itseluottamusta ja nyt vii-
den vuoden aikana kasvanut itseluottamus 
helpottaa elämääni merkittävästi. 

TULEVAISUUS 

Mira Rosenbergilla on suorittanut Sparta-
nin Performance-koulutuksen saadakseen li-
säosaamista omaan valmennukseen. Lisäksi 
suunnitelmiin kuuluu Trainer4Youn voimaval-
mentajakoulutus. 

– Olen aikaisemmin käynyt Trainer4Youn 
ravintovalmentajakoulutuksen, joten osaami-
seni alkaa olla tarpeeksi monipuolinen, jotta 
voinen lähitulevaisuudessa testata kykyjä-
ni urheiluvalmennuksen puolella. Erityisesti 
joukkuelajien fysiikkavalmentaminen tuntuisi 
mielekkäältä. 

– Tuntuu hienolta, kun olen löytänyt omat 
vahvuuteni, oman paikkani ja panostanut nii-
hin asioihin, joissa tiedän olevani hyvä.

Tunne omasta vapaudesta, 
itsenäisyys ja mahdollisuus 
päättää omista asioista olivat 
tärkeät seikat päättäessäni 
luoda uraa personal trainerina. 

”
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TEKSTI JA KUVAT: ARI KATAJISTO  

S un Sali on toiminut vuodesta 2012 
alkaen Marco ja Annukka Netterber-
gin vastuulla. Aurassa toimiva kun-
tokeskus muutti huhtikuun alussa 

uusiin, hirrestä rakennettuihin tiloihin. 
Marco Netterberg kertoo, että uusi kun-

tokeskus on varta vasten Auraa ja auralaisia 
varten suunniteltu.  

KOMPAKTI KUNTOKESKUS  
AURALAISILLE 
Uusi kiinteistö on 560 m2 kokoinen ja opti-
maalinen Auran ja lähiympäristön kuntosali-
tarjontaan. 

Suuren osan kiinteistöstä ottaa kuntosali, 
joka on noin 350 m2 suuruinen.  

– Kuntosaliin sopivat erinomaisesti toi-
minnallinen tila, cardio- ja kuntosalitilat sekä 
kiertoharjoittelualue, kertoo Marco Netter-
berg. 

Noin sadan neliön suuruinen ryhmäliikun-
tatila on suunniteltu tarjoamaan monipuoli-

sen valikoiman ryhmäliikuntatunteja.  
– Hyvillä säilytysratkaisuilla olemme rat-

kaisseet tilanteen, että samassa tilassa voi-
daan pitää myös sisäpyörätunnit. Muutenkin 
meillä tulee olemaan monipuolinen ryhmälii-
kuntakalenteri sisältäen niin Les Mills- kuin 
omatuotantoisia tunteja. 

Yleisiä tiloja on Sun Salilla noin 100m2. 
– Uutta erikoisuutta ovat niin miesten kuin 

naisten pukuhuoneisiin sijoitetut infrapuna-
saunat.  

ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN  
HIRSITALO 
Marco Netterberg kertoo heidän päätyneen 
hirsirakennukseen Hoivarakentajien suosi-
tuksesta. Hoivarakentajat on erikoistunut 
hoiva-, päiväkoti- ja koulurakentamiseen.  

Hengittävyytensä ansiosta hirsirakennus 
tasaa sisäilman kosteutta ja tarjoaa asukkail-
leen erinomaisen laadukkaan sisäilman. Hirsi 
on lukuisissa tutkimuksissa todettu allergia-
ystävälliseksi rakennusmateriaaliksi ja se ta-
kaa terveellisen kasvuympäristön myös per-
heen pienimmille. 

– Joillekin auralaisille hengitysilman puh-
taudella on erityinen merkitys. On hienoa, et-
tä jatkossa pystymme tarjoamaan heille ta-
sokkaan liikuntapaikan, millainen heiltä on tä-
hän saakka puuttunut, miettii Marco Netter-
berg. 

Hirsi on lukuisissa  
tutkimuksissa todettu  
allergiaystävälliseksi  
rakennusmateriaaliksi ja  
se takaa terveellisen  
kasvuympäristön myös 
perheen pienimmille. 

”

Hirsi uuden Sun Salin 
materiaalina

Rakennuksen hirsinen sisäpinta on tyylikäs.

NARUT OIKEISSA 
HYPPYSISSÄ.

 Kulunvalvonta
 Asiakasrekisteri
 Ajanvaraus
 Laskutus
 Kassa
 Verkkokauppa
 Asiakasvaraintili
 Asiakasviestintä
 Jne ...

Cube toiminnanohjausjärjestelmällä varmistat,
että liiketoimintasi sujuu ilman turhia solmuja.

Onnistumisesi on meille tärkeää
cubemanager.com

Erinomaisuus perustuu liiketoiminta-
osaamiseen ja pieniin yksityiskohtiin.

Kysy lisää
Marko Järvi | +358 44 502 1076
Sebastian Kjäll | +358 400 367700

Cube on rakennettu kuntoklubin
liiketoiminnan pyörittämiseen.

Cube K&F Pro ilmoitus_244x170.indd   1 26.4.2019   13.40
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PERINTEINEN MATERIAALI 

Perinteinen yksiaineinen hirsi on ollut jo satoja 
vuosia suomalaisten suosima rakennusmateriaa-
li, jonka suosion salaisuuksia on paljon, mainitta-
koon ekologisuus, hengittävyys ja helppo työs-
tettävyys. Oikein tehty hirsirakenne on lisäksi 
turvallinen, helppohoitoinen, miellyttävä akustii-
kaltaan ja raikas sisäilmaltaan sekä toimii koste-
utta varastoivana ja tasaavana rakenteena.  

Honkarakenteen alun perin kehittämä pai-
numaton hirsi ja nollanurkkaratkaisu ovat vii-
me vuosina tuoneet hirren suosituksi raken-
nusmateriaaliksi myös julkisiin rakennuksiin 
kuten kouluihin päiväkoteihin ja hoivaraken-
nuksiin.  Mänty homeriskittömänä, allergisoi-
mattomana ja antibakteerisena rakennusma-
teriaalina on tärkeä terveen sisäilman ele-
mentti etenkin hoivatiloissa, joissa on erityi-
sen tärkeä pyrkiä ehkäisemään haitallisten 
bakteerien leviämistä pinnoilta. 

Honkarakenteen suomalaisesta männystä 
tehty painumaton hirsi yhdistettynä Hoivara-
kentajien laadukkaaseen suunnitteluun ja ra-
kennushankkeen toteutukseen takaa terveen 
sisäilman ja ekologisen, turvallisen, aistiystä-
vällisen ja hoivatiloihin, jotka ovat aamusta il-
taan saakka kovassa käytössä. 

Juuri painumaton hirsi ja nollanurkkarat-
kaisu mahdollistavat nykyään myös hirsira-
kennuksiin modernin arkkitehtuurin, suuret 
lasipinnat ja hirren yhdistämisen eri raken-
nusmateriaaleihin.  

Sun Salin Marco Netterberg nostaa  
uuden kuntokeskuksen sisäilman laadun  
tärkeäksi viestinnälliseksi teemaksi.

NARUT OIKEISSA 
HYPPYSISSÄ.

 Kulunvalvonta
 Asiakasrekisteri
 Ajanvaraus
 Laskutus
 Kassa
 Verkkokauppa
 Asiakasvaraintili
 Asiakasviestintä
 Jne ...

Cube toiminnanohjausjärjestelmällä varmistat,
että liiketoimintasi sujuu ilman turhia solmuja.

Onnistumisesi on meille tärkeää
cubemanager.com

Erinomaisuus perustuu liiketoiminta-
osaamiseen ja pieniin yksityiskohtiin.

Kysy lisää
Marko Järvi | +358 44 502 1076
Sebastian Kjäll | +358 400 367700

Cube on rakennettu kuntoklubin
liiketoiminnan pyörittämiseen.

Cube K&F Pro ilmoitus_244x170.indd   1 26.4.2019   13.40
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E ri urheilulajeista on valittu osa-alu-
eita, joiden koetaan olevan tuottoi-
simpia ja hyödyllisimpiä urheilijoille. 
CrossFit harjoittelun erikoisuus on, 

etteivät urheilijat erikoistu mihinkään tiet-
tyyn lajiin, vaan urheilijalla ei tulisi olla heik-
kouksia minkään fyysisen tehtävän suoritta-
misessa. 

2000-LUVUN TUOTE 

CrossFit-brändin kehittämisen voidaan laskea 
alkaneen vuonna 2000, kun Greg Glassmanin 
Santa Cruzessa sijaitseva kuntosali alkoi jul-
kaista omassa blogissaan Glassmanin treeni-
filosofian mukaisia päivän treenejä, WODeja. 

Ensimmäinen CrossFit-sali perustettiin 
Suomeen vuonna 2007. Muutamassa vuodes-
sa virallisten CrossFit-salien määrä on kas-
vanut räjähdysmäisesti. Maaliskuussa 2013 
CrossFit-saleja oli Suomessa 18 ja tänään 
huhtikuussa 2020 boxeja on 90.  

Kaikki salit ovat yksityisomistuksessa ja 
monen salin omistajat toimivat myös val-
mentajina ja ovat vuorovaikutuksessa asiak-
kaidensa kanssa päivittäin. Vaikka omistajat 
toimivat yksityisinä yrittäjinä, yhdistää kaik-
kia omistajia intohimoinen suhtautuminen la-
jia kohtaan, sekä kiinnostus sen historiasta ja 
tulevaisuudesta. CrossFit Inc. myöntää kaikil-
le virallisille CrossFit-saleille vapauden toimia 
itsenäisesti niin valmennuksen kuin yritystoi-
minnan suhteen. Tämän takia jokainen Cross-
Fit-sali kuvastaa sen omistajien, valmentajien 
sekä ennen kaikkea urheilijoiden maailmaa. 

Kaikki Suomen viralliset CrossFit-salit ovat 
läpäisseet CrossFit Incin asettamat vaatimuk-
set saavuttaakseen virallisen CrossFit-sali 
statuksen. Nämä vaatimukset takaavat sen, 
että CrossFit-salit edustavat CrossFit Incin 
todellista luonnetta ja arvoja. 

BASEMENTIN TARINAA 

Vuonna 2013 aloittanut CrossFit Basement 
on kolmen palomies-ensihoitajan sekä yhden 
täysipäiväisen yrittäjän luoma yritys Helsin-
gin Töölössä. Toiminnassa itsekin aktiivisesti 
toimivat Christoffer Forsman, Robin Hendry, 
Arttu Nyman ja Niko Wikström. 

– Perinteisesti palomies-ensihoitajat ovat 
vapaa-ajallaan hankkineet lisätienistejä mm. 
muuttopalveluista. Meillä oli ajatus löytää jo-
kin muu lisäduuni ja tähän CrossFit sopi lois-
tavasti, kertoo Basementin osakas Robin 
Hendry. 

Vuonna 2015 Basement perusti toisen bo-
xin CrossFit Basement Kurvin vajaan viiden 
kilometrin päähän, mutta aivan toisentyyppi-
seen kaupunginosaan. 

Basementin asiakkaiden liikuttamisesta 
vastaa 18 valmentajaa – mukaan lukien omis-
tajat - ja sen liikevaihto edellisellä tilikaudella 
oli 716.000 euroa. CrossFit Basement on yksi 
Suomen suurimmista CrossFit toimijoista. 

OMAN NÄKÖINEN BOXI 

Suomalaisen CrossFitin pioneerit perustivat 
oman toimintansa vahvasti urheilullisiin ele-
mentteihin. Moni muistanee vuonna 2009 
porilaisen Mikko Salon voittaneen CrossFit 
Games -kilpailun, jonka myötä kilpailullisuus 
nousi vahvaksi osaksi CrossFit-urheilua. Ja 
kyllä kilpailut ovat vieläkin osa CrossFit-toi-
mintaa paikalliselta tasolta koko universumin 
luokkaan saakka. 

Robin Hendry kertoo heidän ja myös muiden 
liiketoiminnallisesti toimivien boxien toiminnan 
muuttuneen merkittävästi viime vuosina.  

– Aikaisemmin CrossFit miellettiin urheilu-
lajiksi, mikä rajasi merkittävästi asiakaskent-
tää. Basement on liikuntapaikka kaikille, jotka 
haluavat parantaa omaa yleiskuntoaan, ker-
too Hendry. 

– Nykyään toimitaan terveys edellä! 
Tärkein osa toimintaa ovat ohjatut tunnit, 

joille asiakkaat osallistuvat kolmesta viiteen 
kertaan viikossa. Treenitunteja, joiden teema-
na on päivän WOD, Basementilla kuuluu viik-
kokalenteriin nelisenkymmentä.  

Robin lisää, että kyllä Basementillakin on 
oma kilparyhmä, mutta sen osa liiketoimin-
nasta on erittäin marginaalinen. 

OHJELMOINTI 

Robin Hendry kertoo heillä valmennuksen 
perustuvan ohjelmointiin, minkä avulla jokai-
sen asiakkaan kehityskaari on varmistettu.  

CrossFit Basementin vuosikello on raken-
nettu monien urheilulajien tapaan neljän kau-
den pohjalle. 

– Syksyllä painotus harjoituksissa on pe-
rusvoimassa, talven aikana tehdään voima-
kestävyysliikuntaa, keväällä metcontyyppi-
sesti ja kesällä kehitetään aerobista kuntoa 
mm. ulkoliikunnan avulla, kertoo Robin. 

Robin lisää, että useimmiten kuukauteen 
kuuluu kolme kovempaa ja yksi kevyempi 
viikko. 

CROSSFIT 
ERIKOISTUU
CrossFit perustuu ajatukselle hyvästä fyysisestä kunnosta.  
Lajin tarkoitus on luoda urheilijalle kattava yleiskunto  
ilman fyysisiä heikkouksia. CrossFit Inc. on pyrkinyt luomaan 
ideologian, joka valmistaa urheilijat (ja kuntoilijat)  
ennalta-arvaamattomiin fyysisiin tehtäviin. 

TEKSTI: ARI KATAJISTO  KUVA: HANNA VÄISÄLÄ

Robin Hendry kumppaneineen  
omistavat liiketoiminnassaan  
onnistuneen CrossFit-boxin.
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– Vaikka perusta kuulostaa kilpaurheilulta, 
on meidän ohjelmointimme paljon pitkäkat-
seisempaa ja monipuolisempaa pyrkien pa-
rantamaan tasapuolisesti kuntoilijan kaikkia 
osa-alueita. 

NUOREKAS ASIAKASKUNTA 

Basementin keskivertoasiakas on noin 
30-vuotias nainen tai mies. 

– CrossFitin alkuhuumassa meilläkin asia-

kaskunnasta iso osa oli naisia, mutta nykyään 
sukupuolijakauma on terve 50/50.  

Tuntien ajoitus on Basementilla kolmijakoi-
nen: aamu, lounas ja ilta. 

– Nykyään erittäin suosittuja ovat aamun 
6.30 tunnit. Ne sopivat erinomaisesti työs-
säkävijöille, jotka haluavat varmistaa päivän 
treenin: kun se on aamulla tehty, ei tarvitse 
stressata päivän aikana treeniaikatauluista. 

– Olemme suositelleet asiakkaillemme har-
joittelun alussa kolmea viikkotreeniä ja kun-

non kohotessa treenien määrän nostamista. 
Asiakaskunnan monipuolistamiseksi on Ba-

sementilla menossa kehitysprojekti, jossa py-
ritään löytämään senioreiden liikuntaan akti-
voiva konsepti. 

VALMENTAJAT 

CrossFit Basement ja CrossFit Basement Kur-
vi perustavat oman toimintansa vahvasti oh-
jattuihin valmennustunteihin. 

Tällä hetkellä he toimivat 18 valmentajan 
voimin.  

– Mielestäni olemme mukana liiketoimin-
nassa, jossa ihmisten palveleminen on fokuk-
sessa. Sen vuoksi etsimme koko ajan ihmis-
tyyppiä, jolla on hyvä yhteys muihin ihmisiin. 
Kun kaverissa on potentiaalia asiakkaiden 
huomioimiseen, meillä on tiedossa menetel-
mät, joilla kehitämme valmentajan taidot hy-
välle tasolle. 

Robin lisää, että heillä ajatuksena on, et-
tä jokaisen valmentajan tuottaman liikunta-
palvelun ydin on sama, mutta jokaisen tulee 
tuottaa se itselle ominaisella tavalla. 

TULEVAISUUDEN BASEMENT 

Robin Hendry kertoo Basementin jo nykyään 
liukuneen kauaksi CrossFit-salien prototyy-
pistä: tehdaskiinteistö, jossa hiekkalattia ja jä-
reää painonnostopitoista välineistöä. 

– Kyllä meilläkin painonnosto on sisällölli-
sesti erittäin merkittävä, mutta ei sen tarvitse 
olla asiakkaita pois työntävä tekijä. 

Robin kertoo, että Töölössä viihtyvyysteki-
jät ovat erittäin isossa asemessa ja Basement 
Kurviin oman erikoisuutensa luo spa-osasto 
saunoineen ja poreammeineen. Molemmissa 
boxeissa myös asiakaspalvelualueeseen on 
kiinnitetty huomiota. 

– Suuntana meillä on olla yhä asiakasläh-
töisempiä ja ottaa jokaisen yksilön tarpeet 
laajemmin huomioon. Mielestäni meidänkin 
tulee elää trendien mukana ja ottaa niistä it-
sellemme soveliaammat ominaisuudet. 

– Yhteisöllisyys on aina ollut osa Cross-
Fit ajattelua. Erittäin hyvä ja konkreettinen 
merkki yhteisöllisyydestä on meidän pari ker-
taa vuodessa järjestettävät salibileet. Niihin 
osallistuu n. 70% asiakkaistamme. 

Robin Hendry uskoo valmennuksellisten 
palveluiden kasvavan tulevaisuudessa. Val-
mennus on jo nyt CrossFit Basementin tärkeä 
erottuvuustekijä. 

CROSSFIT 
ERIKOISTUU

 � CVFM @ HI + Yhteisöllinen ympäristö 
= Terveys ja hyvä kunto 

 � Kuntoilun monipuoliset toiminnalliset 
liikkeet constantly varied (CV) , fun-
ctional movements (FM) toistettuna 
korkealla intensiteetillä high intensity 
(@HI) yhteisöllisessä ympäristössä 
johtaa terveeseen ja hyväkuntoiseen 
elämään. 

CROSSFITIN PERUSTA 
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B jörn on ollut kuntokeskusliike-
toiminnassa mukana 30 vuotta. 
1980-luvun lopulla hän opiskeli vii-
si vuotta The University of Texa-

sissa Austinissa. Hän suoritti loppututkinnon 
”Exercise Physiology” -aihealueesta. 

Björn Johanssonin liikunnallinen tausta on 
yleisurheilun puolelta. Hän on ollut Ruotsin 
mestari, nuorten ennätyksen haltija ja maa-
ilmanmestaruuskisojen osallistuja pituushy-
pyssä. 

BJÖRNIN URA 

Palattuaan Ruotsiin, ensimmäiset viisi vuotta 
hän keskittyi Aktiverum-keskuksen vetämi-
seen ja teki samalla muutamia mediatuotan-
toja kuntoilijoille ja liikunnan ammattilaisille 

– Aktiverum oli vuonna 1995 maailman en-
nätyksen haltija, sillä se tarjosi 144 viikkotun-
tia ryhmäliikuntaa asiakkailleen yhdessä kes-
kuksessa. Ja kaikki tunnit olivat tietysti live-
tunteja. 

Samaan aikaan hän julkaisi ensimmäisen 
ohjaajille suunnatun lehden. Yhdeksän nume-
ron jälkeen se oli lopetettava. 

– Sen jälkeen kukaan ei ole edes yrittänyt 
käyttää ideaa! 

Aktiverum-pestin jälkeen Björn Johansson 
siirtyi englantilaisen Pulse Fitness -yrityksen 
Pohjoismaiden toimitusjohtajaksi. 

– Vuonna 1999 päätin muuttaa suuntaa ja 
keskittyä työskentelemään kokopäiväisesti 
omassa yrityksessä liiketoimintakonsulttina. 
Idea oli auttaa kuntokeskustoimijoita teke-
mään enemmän rahaa. Erikoistuin liikkeen-
johtoon, markkinointiin, myyntiin ja asiakas-
tyytyväisyyteen. Sen jälkeen olen auttanut 
yli 400 kuntokeskusta Ruotsissa, Norjassa, 
Suomessa, Tanskassa ja Islannissa. Näiden 
30 vuoden aikana olen kouluttanut yli 2000 
myyntihenkilöä kuntokeskuksiin. 

– Vuonna 2007 aloitin suuremmille ketjuil-
le suunnatun MBM – Modern Business Mee-
tings -tapahtumien (http://www.mbmb2b.

com/) järjestämisen. Nämä tapahtumat ovat 
olleet todella onnistuneita ja ovat vieläkin 
viiden tähden tapahtuma pohjoismaisessa 
markkinassa.  

Vuonna 2010 Björn lanseerasi ensimmäi-
sen pohjoismaisen B2B-verkkopalvelun www.
gymbusiness.se kohdeyleisönä kuntokeskus-
ten omistajat ja liiketoiminnan vetäjät.  Sivus-
to on yhä toiminnassa ja sen sisältö on veloi-
tuksetta käytössä. Sivusto käsittelee moni-
puolisesti kuntokeskuksen johtamiseen liitty-
viä asioita.  

– Vuosien mittaan olen toiminut puhujana 
useissa kuntokeskusten omistajille suunna-
tuissa tapahtumissa Pohjoismaissa. Lisäksi 
olen esiintynyt Englannissa, Saksassa ja Por-
tugalissa. 

AJATUKSIA TULEVASTA KASVUSTA 

Deloitte julkaisee vuosittain yhteenvedon eu-
rooppalaisesta kuntokeskusmarkkinasta. Sen 
mukaan Pohjoismaiden penetraatio vaihtelee 
17-22 prosentin välillä. 

– On ymmärrettävä, että nuo luvut ovat 
vain arvauksia. Kukaan ei todellisuudessa 
ole tuottanut todellista dataa. Luvut ovat 
kuntokeskustoimijoiden antamia valistunei-
ta arvauksia. Minua hämmästyttää, että näi-
tä lukuja julkaistaan ja kaikki pitävät niitä 
tosiasioina. 

Lukuihin vaikuttaa, ainakin Björnin mukaan 
Ruotsissa, se, että eri kuntokeskukset määrit-
televät jäsenen eri lailla. Kaikille jäsen ei tar-
koita samaa ja se tärvelee lukujen pohjan.  

– Voidaan sanoa, että moni Pohjoismaiden 
ja Ruotsin asukkaista omistaa kuntosalikortin, 
jolla hänellä on pääsy kuntosalille. Tällä ei ole 
mitään tekemistä sen kanssa, treenaako hän 
säännöllisesti ja saa harjoittelun tuomat ter-
veyshyödyt. On huolestuttavaa, miten lihavi-
en ihmisten määrä joka vuosi nousee uusiin 
ennätyksiin! 

Björn sanoo, että jos ajatellaan, että nyt 
20% yli 15 vuotiaista omaa kortin, jolla on 

MITEN TEEN ENEMMÄN  RAHAA? 
Liikunnasta liiketoimintaa -seminaari järjestetään syyskuun  
9.-11. päivinä. Tukholmassa laivaan astuu Björn Johansson  
pitäen luennon aiheesta, miten myyn paremmin. 

TEKSTI: ARI KATAJISTO

Jos saat ihmiset tuntemaan itsensä tärkeiksi  
ja tarjoat heille tasokkaan treenikokonaisuuden,  
he ovat halukkaita maksamaan. 

”
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MITEN TEEN ENEMMÄN  RAHAA? 
pääsy kuntosalille. Hänen mukaansa tuo luku 
voidaan nostaa maksimissaan tasoon 40 pro-
senttia. 

Kasvun syitä tulee olemaan monia, mutta 
Björn näkee mukaan tulevan monia erityyppi-
siä ”kuntosaleja”. 

– Vaihtoehtojen määrä tulee kasvamaan. 
Minulla voi olla pääsy taloyhtiön salille, toi-
mistotalon kuntosalille ja myös kuntosalille, 
mikä sijaitsee liikuntakeskuksessa, jossa käyn 
pelaamassa padelia. Joillekin tämä on sopiva 
ratkaisu, mutta monet tulevat vaatimaan seu-
raavalle tason palvelua. Silloin asiakas etsii 
palvelua isommalta, enemmän ammattimai-
selta kaupalliselta kuntokeskukselta. 

PARAS KUNTOSALITYYPPI? 

Ruotsin markkina on erittäin suuresti ketjuve-
toinen, jossa noin puolet kaupallisista saleista 
on ketjujen omistuksessa. 

– Ruotsissa on seitsemän ketjua, joilla on 
yli 70 toimipistettä, Nordic Wellness on suurin 
yli 250 keskuksellaan. Kannattavimmat kun-
tosalit ovat yhä budjettisaleja. Pitää muistaa, 
että premiumkeskusten liikevaihdosta hel-
posti 40-50 prosenttia käytetään palkkoihin. 

– Tällä hetkellä suurin kasvu on keskuk-
sissa, jotka tarjoavat premiumkuntosalin (si-
jainti, koko, tarjonta, design, digitaaliset pal-
velut), mutta ne veloittavat vain perussalin 
hinnan. Suuri osa ketjuista toimii tässä ympä-
ristössä. Se on kuluttajan kannalta hieno ti-
lanne: saat tasokkaat palvelut ja siitä täytyy 
maksaa vain perushinta. 

BJÖRNIN ASIAKASKUNTA 

Björn on ollut kuntosalikonsultti auttaen yk-
sityisiä kuntosaliyrittäjiä tekemään tulosta 
vuodesta 1999 lähtien. Vuosien varrella on 
Björnin työ muuttunut markkinan muutoksen 
mukana. 

– Nykyään pääosin työskentelen tavallisten 
kuntokeskusten, jotka haluavat kehittää toi-
mintansa premiumkeskusten suuntaan, kans-
sa. Yleisesti voisi sanoa, että Pohjoismaissa 
ihmisillä on erikoinen suhde rahaan. Heidän 
lompakkonsa on täynnä fyrkkaa. Ja vaikka 
heillä on rahaa, ei se merkitse sitä, että he ha-
luaisivat käyttää sitä mihin tahansa. Jos saat 
ihmiset tuntemaan itsensä tärkeiksi ja tarjo-
at heille tasokkaan treenikokonaisuuden, he 
ovat halukkaita maksamaan. 

KUNTOKESKUSTEN 
SUURIMMAT ONGELMAT? 
Björn Johansson lähtee siitä, että kuntokes-
kuksen johtaminen on monimutkaista. Siihen 
ei todellakaan toimi ” one size fits all magic 
formula” eli kuntokeskuksen menestyksekäs 
vetäminen on aina tapauskohtaista, 

– Mielestäni jokainen kuntokeskus on yk-
silö. Kun aloitan työskennellä klubin kanssa, 

huomaan melko nopeasti, mitä johdon koke-
mus, liikepaikka, kuntokeskuksen koko ja de-
sign, henkilökunnan osaaminen ja asiakaslu-
paus ovat aivan eri kuin toisilla. Tietysti kil-
pailu markkinoilla on kaupunkikohtaista. 

– Toimintasuunnitelmani jokaisen keskuk-
sen kohdalla on erilainen. Aloitan kyselemällä: 
millainen haluaisitte olla, mistä salimme tun-
netaan. Jos kuntokeskustoimijoilla on aikaa 
vakavasti vastata kysymyksiin, on jatko help-
poa. Kun vastataan rehellisesti kysymyksiin, 
nähdään nopeasti tarvittavat toimenpiteet. 

Björn Johansson kiteyttää, että konsultoin-
nissa kaikki kaikessa on saada hyviä vastauk-
sia ongelmien impletoinnissa – tämä on hel-
pommin sanottu kuin tehty. Tarvittavat työ-
kalut on usein helppo löytää.  

Björn Johanssonin tapaat Liikunnasta liike-
toimintaa -seminaarissa 10. syyskuuta kello 11 
laivamme ollessa Tukholman satamassa.

 � 1991 first Medical Fitness Health Club 
in Scandinavia/Sweden Aktiverum 

 � 1991 for gym owners and managers 
Reebok Business Convention 

 � 1993 first home based consumer  
workout video and the first instructor 
professional workout video in  
Scandinavia   

 � 1994 the first Instructor magazine in 
Scandinavia   

 � 1994 he Started an Instructor Educa-
tion Company for Personal Trainer, 
Aerobic Instructors, Nutritional Coun-
celors. The Education Company was 
connected as Ambassador's for ACE 
and IDEA. 

 � 1996 the Scandinavian CEO for the 
British equipment company "Pulse 
Fitness" during the years   

 � 1999 own company as a full time  
”business consultant”  .  

 � 2000 network of Scandinavian Clubs 
called ”Top Quality Clubs” 

 � 2006 boutique women only chain, in 
Sweden - "form och figur” 

 � 2007 MBM - Modern Business  
Meetings, event fort the big chains in 
Scandinavia 

 � 2010 first Scandinavian b2b website 
for gym owners and managers -  
www.gymbusiness.se. 

BJÖRNIN BIO
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TEKSTI: ARI KATAJISTO  KUVAT: HANNA VÄISÄLÄ 

K olmessa kerroksessa toimivaan 
kuntokeskukseen rakentuu koko-
nainen uusi maailma, jossa yhdis-
tyvät putiikkiajattelu ja teknologia. 

– Tarjoamme liikuntaelämykset yhden ka-
ton alla. Useampi putiikki, tasokasta ryhmä-
liikuntaa, kuntosalit ja personal training – 
kaikki mitä tarvitset, kertoo Experience Lab – 
Liikkarin ja Erimoverin myynti- ja markkinoin-
tijohtaja Sonja Lauren. 

OMA PUTIIKKI 

Spin&Run-studio täyttää kaksi kuntokeskuk-
sen tehtävää. Se toimii sisäpyöräsalina ja val-
mennuksellisena putiikkina. 

– Ryhmäliikuntakalenterin sisäpyöräilytun-
nit ovat monipuolinen kattaus pyöräilyä. 

Toinen osa Spin&Run-studiota on valmen-
nuksellinen studio, jossa SkillRun, SkillBike, 
3x3 näyttö, moderni mittausteknologia ja ää-
ni- sekä valomaailma luovat loistavat puitteet 
harjoittelulle. 

– Spin&Run-studion putiikkivalmennuksis-
ta vastaavat koulutetut personal trainerit. 

OMA KONSEPTI 

Syksyllä 2020 aloitettaviin valmennuksiin 
tuotetaan aivan uudenlaista sisältöä. Sisällön 
tuottajatiimiin kuuluvat Erimoverin kokeneet 
valmentajat Johanna Tikkanen, Jussi Sievälä 
ja Jiri Pitkänen. 

Valmennusten taso tulee olemaan advan-
ced – työn alla on myös konsepti seniorijäse-
nille. 

– Valmennukset, joihin jäsen sitoutuu, 
käyttävät kolmen kuukauden sykliä. Kol-
messa kuukaudessa jäsenemme tulevat saa-
vuttamaan merkittäviä tuloksia, kertoo Son-
ja Lauren. 

KANSAINVÄLISTYMISTÄ 

Spin&Run-konsepti tulee olemaan Erimoverin 
avaus kansainvälisille markkinoille.  

– Yhdessä Qicraft Nordicin kanssa näem-
me tarvetta tehokkaille ja positiivisen koke-
muksellisille konsepteille niin Pohjoismaissa 
kuin muualla Euroopassa, lisää Sonja Lau-
ren. 

UUSI KONSEPTI SYKSYKSI
Helsingin Lauttasaaressa on rakentumassa syksyksi uuden ajan kuntokeskus  
Experience Lab – Liikkari nykyisen Lauttasaaren Liikuntakeskuksen tiloihin. 

Runner´s World testivoittaja - Technogym SkillRun 7000 

SUPREME RUNNING

"Best treadmill for competetive athletes”
Runner ś  World Magazine 

Technogymin SkillRun 7000 valittiin Runner’s World - lehden (USA) testissä parhaiten juoksijoita ja juoksuharrastajia 
palvelevaksi juoksumatoksi. Ominaisuuksista nostettiin erityisesti esiin:
 ▶ Juoksutekniikan analyysi -toiminto
 ▶ Kelkantyöntö-toiminto jopa 160 kg asti
 ▶ Todella kestävä mattopinta 
Lue lisää osoitteessa: qicraft.fi/skillrun

Ota yhteyttä: info@qicraft.fi  | Qicraft Finland | Official Distributor of Technogym in Finland | qicraft.fi

Indoor run 50 km world record made with Skillrun 7000
made by Matthias Kyburz on April 16th, record time: 2:56:35  
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C OVID-19 eli tuttavallisemmin ko-
ronavirus sekoitti tämän vuoden 
kevään totaalisesti. Viruksen leviä-
misen estämisen vuoksi tehdyt toi-

menpiteet koko yhteiskunnan osalta ovat ol-
leet dramaattisia ja vaikuttavat vahvasti vie-
lä tänään. 

Tähän numeroon haastattelimme suoma-
laisia kuntokeskusten markkinassa toimivia 
tavarantoimittajia. Kysyimme heiltä omia 
näkemyksiään helpottamaan korona-ajasta 
palautumisesta.

Eurooppalainen kuntokeskusten järjestö 
Europe Active ja tutkimusyhtiö Deloitte lis-
tasivat omat näkemyksensä tilaisuudessa, 
jossa julkistettiin vuosittainen tutkimus eu-
rooppalaisesta kuntokeskusmarkkinasta. 

1. Jotkut kuntokeskukset eivät  
selviä kriisin vaikutuksista. 
Kommentti: On selvää, että niillä yrityksillä, 
joilla on ollut vaikeuksia tuloksen tekemi-
sessä ennen kriisiä, voi olla todellisia vaike-
uksia luovia kevään ja kesän yli. Ensimmäi-
nen ”ruumis” Suomessa oli Kuntokumppanit 
Oy eli Motivus-keskukset. Kuntokumppa-
neilla on jo pitkään ollut talousongelmia ja 
se olikin velkasaneerauksessa. 

2. Liiketoimintamallit saattavat muuttua. 
Esimerkiksi putiikkisaleista tuttu  
maksa-käytön-mukaan saattaa yleistyä. 
Kommentti: Suomessa putiikkigenre ei ole 
vielä saavuttanut sellaista asemaa, että sillä 
olisi loppukuluttajiin suuri merkitys. Mielen-
kiintoista on, että muualla maailmassa tapana 
oleva maksaminen luottokortilla ei ole yleis-
tynyt suomalaisissa kuntokeskuksissa, vaik-
ka suomalaiset ostavat samalla tavoin mm. 
Netflixkin. 

3. Hygienian ja siisteyden merkitys  
tulee kasvamaan.  
Kommentti: Suomalaisissa kuntokeskuk-
sissa on korona-aikana kiinnitetty erittäin 
suurta huomiota juuri siisteyteen. On hyvä 
seurata, miten tämä tapa juurtuu ”normaa-
liaikaan”. 

4. Kotiliikunnan merkitys kasvaa.  
Kommentti: Korona-aikana monet kunto-
keskukset ovat panostaneet niin ryhmälii-
kunnassa kuin personal trainingista verk-
kopalveluihin. Esimerkiksi Helt Global -yh-
tiön myhelt-palvelun tunnettuisuus ja käyt-
tö kasvoi merkittävästi kuntokeskusten 
ottaessa livesrtreaming-palvelun käyttöön-
sä. Nopeasti toteutetut tuotannot keskittyi-
vät pääosin liikunnalliseen sisältöön. Jatkos-
sa tullaan vaatimaan selvästi ammattitai-
toisempaa tuotantoa, jolloin niiden tarjonta 
tulee laskemaan, kun kotijumpalle tulee jo-

kin muu hinta kuin kuntokeskuksen jäsen-
maksu. Usein kotiliikkuja hakee myös yhtei-
söllisyyttä ja on samalla myös kuntokeskuk-
sen asiakas. Verkkopalveluiden käyttö tullee 
kasvamaan, mutta sen käyttäjäkunta jäänee 
pieneksi. 

5. Kuntokeskusten yhdistymiset  
lisääntyvät 
Kommentti: TOP30 kuntokeskusten osuus 
eurooppalaisessa kuntokeskusmarkkinassa 
kasvoi vuodesta 2014 vuoteen 2019 eli vii-
dessä vuodessa 19 prosentista 27 prosent-
tiin. Tästä suuren osa selittää budjettisalien 
kasvu niin yritysostoin kuin orgaanisesti.  

Suomessa on viime vuosina Fressi ja Liik-
ku sekä Fitness24Seven ovat laajentuneet 
vahvasti. Liikku ja F24Seven pääosin perus-
tamalla uusia ja Fressi Fressi24-konseptiin 
keskittyen sekä ostamalla että perustamal-
la uusia. Näiden ketjujen kasvu tullee hiipu-
maan niiden saavuttaessa 50 keskuksen ko-
koluokan. 

Kasvuhakuisuutta on myös Pihlajalinnan 
Foreverillä, mutta nyt koronaviruksen jälkei-
senä aikana yritysten taseet eivät puolla liit-
tymistä Forever Lite -ketjuun. Ole.fit-ketjun 
kasvu perustuu siihen liittyviin uusiin yrittä-
jiin, joiden määrä ei voi olla vuosittain men-
neiden vuosien suuruinen. 

Suurempi ketjuuntuminen vaatisi Suo-
messa muutamaa toimijaa, joilla olisi liikku-
mainen kassa ja usko omaan liiketoiminta-
malliin. 

6. Digitalisoituminen tulee olemaan  
kuntokeskusten avaintekijä  
tulevaisuuden menestyksessä.  
Digitalisoituminen on vahva tapa luoda 
parempi suhde asiakkaaseen. 
Kommentti: Digitalisoitumista ei voida estää 
millään. Suurempi kysymys on löytää oikeat 
välineet digin lanseeraamisessa. Helpointa 
uuden digiajattelun ottaminen osaksi toimin-
taa on perustettavilla keskuksilla ja vaikeinta 
tuhannen ja sitä suuremman asiakasmäärän 
omaavissa keskuksissa. Toimiville kuntokes-
kuksille uuden palvelun käyttöönotto on ras-
kas, koska se vaatii paljon työtä siirtymävai-
heessa. Luonnollisen väylä uusien digipalve-
luiden integroinnissa kuntokeskusmaailmaan 
on toiminnanohjausjärjestelmien toimittajat. 

7. Liikunnan merkityksen terveydelle 
esiin tuominen kuntokeskuksen  
viestinnässä tulee parantamaan  
kuntoilijoiden tietoisuutta. 
Kommentti: Oman kuntokeskuksen vah-
vuuksien tiedostaminen ja niiden vaikutuk-
sen terveyteen esiin tuominen kuntokes-
kuksen viestinnässä tullee olemaan merkit-
tävä ”markkinointikeino”.

Kysyimme Ironfit Oyn  
Mika Forsströmiltä ajatuksia, 
miten koronaviruksen jälkeen 
kuntokeskus voisi erottua 
muista lähialueen  
kuntosaliliikuntaa tarjoavista 
liikuntapaikoista. 

TEKSTI: ARI KATAJISTO  KUVA: IRONFIT

M ika on huomannut saman kuin 
monet muutkin. Kuntosaleja löy-
tyy joka kylästä ja kaupungista 
useita ja usein salien teema mu-

kailee tuttua kaavaa tutuilla laitevalinnoilla.  
Toimiihan se aina jollain tasolla, miettii Mika. 
Ainakin näin pelataan varman päälle. Se mi-
ten kuntosalit voisivat kehittyä persoonalli-
semmiksi ja kiinnostavammiksi on haastavaa 
ja sisältää aina omat riskinsä. 

– Yksi tapa on tehdä yhteistyötä suoraan 
laitevalmistajan kanssa ja pohtia ja suunni-
tella laitteita, joita ei varmasti kilpailijoiden 
saleilta löydy. Kuten teimme Loimaan kun-
tokulman kanssa heidän laajentaessaan toi-
mintaansa. Tämä kuulostaa kalliilta, mutta ei 
se sitä todellisuudessa ole, kertoo Mika Fors-
ström. 

CASE KUNTOKULMA 

Kuntokulman tavoite oli avata 100m2 laajen-
nustila, jolla erottua kilpailijoista. Heillä oli 
valmiiksi perussali tavanomaisilla laitteilla ja 
samaan alueelle oli suunnitteilla uusi sali kil-
pailemaan samoista asiakkaista.  

– Kävimme suunnitelmaa läpi yhdessä ja 
toteutimme heille toiminnallisen tilan, johon 
sisällytimme useita levypainokuormitteisia 
laitteita. Nämä laitteet suunniteltiin ja valmis-
tettiin varta vasten heidän toiveiden pohjalta.  

Kuten mm. säädettävä hartialaite, jolla voi-
daan harjoittaa kaikki hartian osa-alueet, 
reidenkoukistus maaten muuttuvalla vastus-
käyrällä ja levypainokuormitteisena sekä ha-
uis-ojentajalaite samoin muuttuvalla vastus-
käyrällä ja levypainokuormitteisena. Lisäksi 
useampi peruslaite vapailla painoilla. Toimin-
nalliseen tilaan kuului olennaisesti myös vas-
tuskelkka nurmella sekä räkit.  

– Tämä kokonaisuus toteutettiin yhden 
kuukauden aikana suunnittelusta valmiiseen 
tilaan. Lopputulos oli täsmälleen se mikä 
suunniteltiin ja tila on saanut todella paljon 
ylistystä käyttäjien puolesta. Päällimmäisenä 
positiivinen palaute on tullut laitteiden liike-
radoista, jykevyydestä, säätöjen monipuoli-
suudesta ja ulkonäöstä.  

TEEMOITA KUNTOSALISI 

Mika Forsström kertoo, että toinen tapa on 

TEKSTI JA KOMMENTIT: ARI KATAJISTO 

Koronan vaikutukset 
lähitulevaisuuteen

Yksilöllisesti Ironfitilta
TEEMA: KORONAN JÄLKEEN22



erottua tietoisesti valtamerkeistä ja näin saa-
daan toisenlaista teemaa kuntosalille - jos ei 
koko salille, niin tietylle osa-alueelle.  

– Meillä on valikoimissa todella mahtava 
valikoima mm. jalkalaitteita, joiden rakenteel-
linen kestävyys ja ominaisuudet ovat ensi-
luokkaista. Kotimainen valmistus mahdollis-
taa myös kustomoinnin jo valmiisiin laitteisiin. 
Oman teeman tueksi asiakkaalla on mahdolli-
suus valita laitteiden värimaailma omaa brän-
diä tukevaksi.  

Ironfitin ja Normannin valikoimista jalka-
laitteista löytyvät luonnollisesti peruslaitteet 

kuten, prässit, hackit, ojennukset, koukistuk-
set.   

– Kun halutaan täydentää ja monipuolistaa 
jalkalaiteosastoa meiltä löytyy esim. Kyykky-
kone (vipuvarsi), lantionnostolaite, sissykyyk-
kylaite, pakaralaite, vyökyykkylaite, erilaiset 
vipuvarsijalkalaitteet ja uusimpana laittee-
na vipuvarsijalkaprässi, jossa on normaalista 
poiketen mahdollisuus harjoitella kolmella eri 
vastuskäyrällä helposti levypainojen paikkaa 
vaihtamalla sekä laitteessa on säädettävä sel-
känoja ja säädettävä jalkalevy.  

Mika lisää, että hänen mielestään erottu-

minen kriisin hälvetessä on ensiarvoisen tär-
keää ja näin saadaan luotua liiketoiminnalle 
edellytykset kehittyä ja pysyä vahvasti mu-
kana kuntokeskusmaailmassa tulevaisuudes-
sakin.  

– Ironfitin laitevalikoima on omanlaisensa 
ja meille on tärkeää korkealuokkainen laatu 
ja huomionarvoinen rakenteellinen kestävyys 
kuntosalilaitteissa. Olemme ottaneet eritoten 
huomioon seikan, josta olemme paljon, kuul-
let asiakkailta, kuinka useat laitteet sopivat 
vain keskiarvokäyttäjälle. Tähän olemme pa-
neutuneet laitteittemme kohdalla alusta alka-
en ja tarpeeksi monipuolisilla säätömahdolli-
suuksilla olemme saaneet laitteet sopimaan 
niin yli kaksimetrisille kuin huomattavas-
ti ”normaalikäyttäjää” pienikokoisimmillekin 
harjoittelijoille.  

Ironfit Oy on alusta saakka tehnyt räätä-
löintityötä asiakkaiden toiveiden pohjalta ja 
tulee tekemään sitä jatkossakin.  

– Tämä tuo meidän vahvuutemme hyvin 
esille ja harvalla on tähän antaa vastinetta 
kuntosalilaitemarkkinoilla. Tämä onkin vain 
mahdollista kotimaisen valmistuksen ansiosta 
ja meidän syvällä intohimollamme laiteraken-
tamista kohtaan.  

Yksilöllisesti Ironfitilta

Kotimainen valmistus 
mahdollistaa myös 
kustomoinnin jo valmiisiin 
laitteisiin. Oman teeman 
tueksi asiakkaalla on 
mahdollisuus valita laitteiden 
värimaailma omaa brändiä 
tukevaksi.  

”

Loimaan Kuntokulman laajennus  
loi kuntosalille ylivoimaisuustekijän.
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R esolute tulee olemaan suomalaisten 
kuntokeskusten saatavilla koronati-
lanteen rauhoituttua.  

– Odotamme syksyä mielenkiin-
nolla, vahvistaa Amer Sportsin Eetu Koponen. 

DIGITAALISUUS KASVUSSA 

Eetu Koponen on tyytyväinen teknologian 
käytön kasvusta kuntokeskuksissa, ennen 
kaikkea näin haastavassa tilanteessa. 

Precorin Preva-ratkaisu lanseerattiin jo vii-
me vuosikymmenen alussa. Pitkään Preva 
tuotti sisältöpalvelua Precorin cardiolaitteil-
le. Viime vuonna Prevassa käytettävien app-
likaatioiden määrä kasvoi ja yhtenä appina 

mukana on Sonyn Advagym.  
– Advagym tuo voimaharjoittelun seuratta-

vuuden osaksi Prevaa. Niille, jotka eivät käy-
tä Prevaa, on mahdollista käyttää Advagymin 
omaa appia, lisää Koponen. 

UUSI RESOLUTE 

Precorin tämän vuoden tärkein lanseeraus on 
uusi voimaharjoittelulaitesarja Resolute. Se 
nostaa Amer Sportsin tarjoaman voimahar-
joittelulaitteiston uudelle tasolle. 

– Kun mietitään koronan jälkeistä aikaa ja 
uutta arkea, joka toivottavasti alkaa jo loppu-
kesästä/syksyllä, Resolute tuo kuntokeskus-
ten laitetarjontaan uuden raikkaan vaihtoeh-

don ja startin, sanailee Eetu Koponen. 
Koponen nostaa sarjan vahvuuksina esiin 

kolme seikkaa, joilla on hänen näkemyksensä 
mukaan erityisen paljon merkitystä pitkäai-
kaiseen kuntokeskustoimintaan panostaville 
keskuksille. 

– Ensinnäkin Resolute on suunniteltu ja ra-
kennettu kestämään pitkään. Sekä uuden sar-
jan ulkonäkö, värimaailma että rakenne on 
suunniteltu kestämään aikaa. Laitteet ovat 
helposti huollettavia ja ylläpidettäviä, ja nii-
den ulkonäkö sekä ominaisuudet säilyttävät 
arvonsa ja tyylinsä vielä vuosien päästäkin. 

Toiseksi Precor on aina nostanut loppu-
käyttäjät tärkeään asemaan suunnitellessaan 
uusia laitteita. Tämä on näkynyt esimerkiksi 

GO.PRECOR.COM/RSL0215
© 2019 Precor Incorporated.

Kun haluat ostaa painopakkalaitteet 
luottavaisin mielin, valitse Precorin Resolute 
Strength -voimaharjoittelulaitteet. Nämä 
tuotteet tarjoavat sinulle juuri sen, mitä eniten 
tarvitset: ne takaavat, että investointisi tuottaa 
pitkään. 

Resolute Strength -dippipenkki kohdentaa 
vaikutuksensa kolmipäisiin olkalihaksiin ja 
hartialihaksiin ja mahdollistaa tuetun, ohjatun 
liikkeen, joka jäljittelee nojapuilla suoritetun 
suositun dippiliikkeen liikerataa. Kiertyvät, 
muotoillut T-kädensijat auttavat asettamaan 
kädet erilaisiin mukaviin asentoihin.

RSL0215
Resolute™ Strength -painopakkalaitteet

Dippipenkki

Hyvää 
treenituntumaa  
ja digiä
Amer Sportsin Precor-yksikkö odotti IHRSA- ja FIBO-messuja 
vesi kielellä, sillä Precor oli suunnitellut esitellä messuilla  
aivan uuden Resolute-laitesarjan. 

TEEMA: KORONAN JÄLKEEN

TEKSTI: ARI KATAJISTO

Istuttava dippi on mm.  
Eetu Koposen suosikkilaite  
uudessa Resolute-sarjassa

Preva on kuntoilijan  
monipuolinen appivalikoima.
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cardiolaitteiden käyttäjäystävällisyytenä. 
– Treenikokemus on kaiken keskiössä. Lait-

teiden säädöt, ominaisuudet, mitat ja ulkonä-
kö pohjautuvat kaikki ajatukseen parhaan 
mahdollisen treenikokemuksen luomisesta. 
Kun laitteen käyttö on helppoa, tehokasta ja 
luonnollista, treenaajat ottavat sen omakseen 
ja nauttivat treenistä uudestaan ja uudes-
taan. Fitness made personal on meidän asia-
kaslupauksemme, lisää Koponen. 

– Kolmantena on tärkeä korostaa, että bio-
mekaniikka on kunnossa. Jokaisen laitteen lii-
keradat ja treeniasennot on mietitty luonnol-
lisuuden, turvallisuuden ja jokaisen treenaa-
jan yksilölliset tarpeet huomioiden. Parempaa 
treenituntumaa saa hakea!

ISTUTTAVA DIPPI 

Kun pyydettiin nostaa yksi laite esiin uudes-
ta Resolute-sarjasta, niin Eetu Koponen nosti 
omaksi suosikikseen dippipenkin. 

– Biomekaanisesti fiksu ratkaisu on Resolu-
te-dippipenkin kääntyvät aisat, jotka jäljitte-
levät tarkasti perinteisen dippitangon tuntu-
maa ja auttavat aktivoimaan tehokkaasti kol-
mipäiset olkalihakset, kertoo Koponen.  

Resolute-dippipenkin istuimen selkänojan 
kulma auttaa pitämään asennon oikeana ja 
tukee koko liikelaajuuden ajan. Se on suunni-
teltu kestämään pitkään. 

– Tarkoituksella ylimitoitettu teräsputki saa 
aikaan virtaviivaisen, nykyaikaisen muodon ja 
tekee tuotteesta kestävämmän. Yksiosaiset, 
pehmeät jalkaosat helpottavat laitteiston lii-
kuttamista ja pitävät sen paikallaan, vaikka 
sitä potkaistaisiin.  

Pitkäkestoiseksi suunniteltu Resolute-dip-
pipenkki on testattu 250 000 toiston testeil-
lä kestävyyden ja luotettavuuden varmistami-
seksi. Käyttäjäkokemus on kaiken keskiössä. 
Resolute-dippipenkin T:n muotoiset muotoil-
lut kädensijat kiertyvät helposti ja mahdollis-
tavat monenlaiset mukavat käden asennot. 
Painopakan tappi ja patentoitu lisäpainokytkin 
ovat myös helposti käden ulottuvilla, jotta lisä-
säädöt onnistuvat nopeasti liikesarjojen välillä.  

EDISTYNYTTÄ TREENAUSTA  
SONY ADVAGYMILLÄ  
Uuden raikkaan laitesarjan lisäksi Precor tar-
joaa koronan jälkeiseen aikaan myös loistavia 
teknologisia ratkaisuja, joita tullaan varmasti 
tarvitsemaan uuden arjen koittaessa entistä-
kin enemmän. 

Precorin oman Preva-treeniohjelmiston 
kanssa saumattomasti yhteensopiva Sony Ad-
vagym tuo kuntosalitreeniin aivan uusia ulot-
tuvuuksia. Advagym ei todellakaan ole pelk-
kä toistolaskuri, vaan tarjoaa mobiilisovelluk-
sen ja selainpohjaisen hallintatyökalun avulla 
kattavan treenikokonaisuuden niin treenaajil-
le, pt:lle kuin yrittäjillekin.  Sony Advagym on 
treeni- ja seurantajärjestelmällä sekä sen so-
velluksella voit tarjota jäsenillesi aivan uuden-
laisen tavan treenata. Advagym-sovelluksessa 
personal trainerit voivat luoda asiakkailleen 
treenejä ja tarkkailla heidän edistymistään.   

Siinä missä asiakkaat saavat Advagymistä 
loistavan treenityökalun ohjeineen, laskurei-
neen, palkintoineen ja tilastoineen, ohjaajat 
ja pt:t saavat työnsä tueksi loistavan digitaa-
lisen työkalun seurantaan, yhteydenpitoon ja 
lisämyyntiin.  

Kuntosaliomistajille Advagym luo mahdol-
lisuuden keskuksen laitekattauksen ja tar-
jonnan muokkaukseen ja optimointiin oikean 
käyttödatan pohjalta, ja antaa mahdollisuu-
den sitouttaa asiakkaita entistäkin monipuo-
lisemman ja osuvamman tarjonnan avulla. 
Advagym on myös helposti asennettavissa 
jo olemassa olevaan laitekantaan, mikä tekee 
siitä loistavan ratkaisun lähes mille tahansa 
kuntokeskukselle tai operaattorille. 

– Uusi Resolute-laitesarja ja Sony Adva-
gym ovat tutustumisen arvoisia. Niiden avul-
la saat luontevasti luotua kuntosalillesi ylivoi-
maisuustekijän, lupaa Eetu Koponen. 

Panosta laatuun 
ELEIKO SUOMEN Marko Rantamäki on 
toiminut suomalaisessa kuntokeskusken-
tässä reilut 10 vuotta. Sinä aikana hänelle 
on kehittynyt oma tapansa katsoa kunto-
keskuskenttää useammasta eri näkökul-
masta. 

– Katson tätä kevättä 2020 samalla 
lailla kuin muitakin keväitä, odotuksia ja 
mahdollisuuksia täynnä olevana, sanailee 
Marko Rantamäki. 

Marko tähdentää, että me kaikki kunto-
keskustoimialalla teemme hienoa liiketoi-
mintaa yhdessä asiakkaillemme, maksa-
ville kuntoilijoille. 

– Toivon yrittäjiltä ihan jokaisena het-
kenä, siis myös COVID-19 ulkopuolella-
kin, investointien kanssa äärimmäistä 
tarkkaavaisuutta, keneltä hankkia, mitä 
hankkia, miksi hankkia ja millä aikavälil-
lä.  

Hyvällä suunnittelulla päästään Mar-
kon mukaan parempaan tulokseen kuin 
impulsiivisesti toimien. 

– Kannattaa luottaa osaamiseen, histo-
riaan, näkemykseen ja varsinkin kumppa-
niin, kuka tuo näkemyksen myös kansain-
välisiltä markkinoilta, ei pelkästään kyl-
mää ja tyhjää mielipidettä, viittaa Marko 
Rantamäki mm. Eleiko Suomeen.  
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C oncept Finnrowingilla on vuosien 
kokemus kestävyysliikunnan saral-
ta. Concept Fnnrowingin perustan 
on luonut Concept2 -soutulaite, mi-

kä on jo kymmeniä vuosia ollut maailman joh-
tava soutulaite. Saman tuoteperheen toinen 
laite SkiErg tuli markkinoille reilut 10 vuotta 
sitten ja BikeErg pari vuotta sitten. Tuoteper-
he on jo nyt saavuttanut vahvan jalansijan 
kuntosaleilla ja CF Boxeissa. 

– Moderneissa kuntokeskuksissa on mer-
kittävää konseptoidut tuotteet. Blackbox ja-
lostaa tätä ajattelua hieman pidemmälle, ker-
too Concept Finnrowingin Veikko Sinisalo. 

TREENIÄ JA KISOJA 

Maailman johtava HIIT-treeniin pohjautuva 
ketju Orangetheory hyödyntää soutulaitetta, 
juoksumattoa ja käsipainoja sekä steppilauto-
ja, niin Concept2 Blackbox hyödyntää kaikkia 
C2-laitteita, mutta ei sulje pois muita aktivi-
teetteja esim. kiertoharjoittelusta.  

Concept2 laitteilla voi myös kilpailla, ja kaik-
ki laitteet istuvat samaan softaan helposti.  

– Kolmen monipuolista treeniä tarjoavien 
laitteiden pohjalle on helppo järjestää salita-
pahtumia. Monia kiinnostaa myös oma liikun-
nallinen taso. Näillä kaikilla laitteilla pidetään 
maailmanrankingeja sukupuolittain ja ikäryh-
mittäin, rekisteröidään ennätykset, kertoo Si-
nisalo.  

EDULLINEN PUTIIKKI 

Concept Blackbox toimii erinomaisesti omana 
putiikkina kuntokeskuksen sisällä, johon perso-
nal trainerit ja valmentajat voivat tuottaa mo-
nipuolisia, vaikkapa HIIT-pohjaisia, treenejä. 

– Konseptin tekee houkuttelevaksi se, et-
tä esimerkiksi 30 suorituspaikan tarjoaminen 
muodostuu erittäin kustannustehokkaaksi. 
Kolmen vuoden leasingilla paketin hinta on 
784€/kk alv 0%. Laskelmassa olen laskenut 

mukaan 10 kpl Concept2 BikeErg, RowErg ja 
SkiErg ilman lattiatukea.  

TILA 

– Laitemäärä säätyy helposti tilaan sopivaksi, 
ja kohtuullisen pieneenkin tilaan on mahdol-
lista saada luotua toimiva Blackbox. SkiErg 
kiinnittyy seinään, pyörä vie normaalin spin-
ningpyörän verran tilaa ja soutulaitetta voi 
säilyttää tarvittaessa pystyasennossa, mitoit-
taa Sinisalo. 

Veikko lisää, että BlackBox on helppo brän-
dätä, ja käyttää markkinoinnissa.  

– Ohessa kuvia Espoon Gymstoneen brän-
dätystä Blackboxista. Concept Finnrowing 
auttaa brändäyksessä tarpeen mukaan. Mm. 
tapeteille tulee hintaa karkeasti 1000€ ver-
ran, lisää Veikko Sinisalo. 

Concept2 Blackbox  
– vahvuutta ja monipuolisuutta cardioon 

Ulkoliikunnan suosio on 
ehkäpä pakon edessä 
kasvanut korona-ajassa. 
Toiminnallinen harjoittelu  
on viety ulos ja samoin  
kestävyysliikunnan merkitys 
on nousussa. 

TEEMA: KORONAN JÄLKEEN

TEKSTI JA KUVAT: ARI KATAJISTO
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R isto Kalliokoski kertoo monien pro-
jektien seisahtaneen heti kun koro-
nahässäkkä alkoi,  mutta nyt selväs-
ti ilmassa alkaa olla malttamatto-

muutta saada taas hommat käyntiin. 
– Niin julkisen kuin kaupallisen sektorin toi-

mijoille sanoisin, että nyt on hyvä aika laittaa 
tilat kuntoon ja olla valmis arkeen, kun tilanne 
rauhoittuu. 

DHZAA SALILLE 

Lähes kaikki kuntosalilaitevalmistajat ovat 
tuottaneet tälle vuodelle uutta tai jotain pa-
rannuksia jo valikoimissa oleviin laitteisiin. 

– Päämiehemme DHZ Fitness on tänä 
vuonna täydentänyt niin cardiolaitesarjaa ja 
tuoretta Fusion Pro -laitesarjaa sekä lansee-
rannut hieman futuristisemman Prestige Pro 
-laitesarjan.  

Kalliokoski kertoo, että nyt DHZn cardio-
tarjonta on täydellinen, hinnaltaan se sijoit-
tuu keskihintatasoon ja hieman sen alapuo-
lelle. Erityisen maininnan hän antaa tulossa 
olevalle porraskoneelle.  

– Sarjaan kuuluu kolme juoksumattoa, kak-
si crosstraineria, kolme spinningpyörää ja ta-
vallinen että istumakuntopyörät sekä kohta 
myös porraskone. 

– Vaikka DHZ Fitnessin cardiolaitteet ovat 
kustannustehokkaita, niin taustalla on kui-
tenkin pitkän linjan valmistaja ja komponentit 
ovat huippuluokkaa.  

DHZ Fusion Pro -laitesarja on täydentynyt 
muutamalla laitteella, mm. todella jämäkät 
ylä-, ala- ja ristikkäistalja.  

– DHZ Prestige Pro on hienostuneempi lai-
tesarja, jossa perustana on sama teknologia 
kuin DHZ Fusion Prossa. Prestige Pro sarjasta 
löytyvät niin painopakka- ja levypainolaitteet 
sekä vapaa harjoittelun välineet. 

–Ollaan yhteyksissä! 

Omasali uskoo DHZ Fitnessiin
Omasalin Risto Kalliokoski on nähnyt viimeisten viikkojen aikana huolestuneisuutta  
kuntokeskusmarkkinassa. Risto pitää pahimpana asiana epätietoisuutta. 

TEEMA: KORONAN JÄLKEEN

Risto Kalliokoski ja Toni Niittymäki

TEKSTI: ARI KATAJISTO
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M yyntitiimipäällikkö Tomi Tuomi-
nen kehottaa miettimään omaa 
toimintaa joko heidän kanssan-
sa konseptin mukaisesti tai otta-

malla vaarin Tomin peukalosäännöistä. 

TOMIN VINKIT

Tomi Tuominen näkee COVID-19 poikkeusti-
la-aikana, jolloin on pakko miettiä omaa liike-
toimintaa. 

– Ensiksi sanoisin, että yksinkertaista toi-
mintaasi tai innovoi uutta. Arjen koittaessa 
on hyvä olla joko timmissä kunnossa tai pys-
tyä tarjoamaan oman innovaation kautta jo-
tain merkityksellistä uutta asiakkaille. 

Toisena seikkana Tomi pitää tärkeää kulu-
jen minimointia. 

– Panosta pienryhmiin, virtuaalisiin tai strii-
mattuihin Live -tunteihin sekä tuotteiden jäl-
leenmyyntiin. Tärkeäksi on noussut kotikun-
toilu ja siinä kehonhuolto. Myös desinfiointi-
aineiden tarjoaminen voi olla mielekästä, on 
Tomin kolmas vinkki. 

Asiakasta pitää muistaa myös näin pan-

demian aikana, sillä arki koittaa joka tapauk-
sessa jossain vaiheessa. Asiakkaille tulee tie-
dottaa sähköpostin, somen ja verkkosivujen 
kautta riittävän tiiviisti ja siten maksimoida 
asiakaspysyvyys. 

– Oman liikeidean kirkastaminen on teh-
tävä nyt ja samalla suunniteltava jo tulevaa. 
Mieti omia vahvuuksiasi ja erottuvuustekijöi-
tä; ihmisten into liikkua ei vähene vaan itses-
tään huolta pitämisen arvostus nousee tule-
vaisuudessa. 

Oman alueen kilpailutilanteesta on hyvä 
pysyä ajan tasalla ja reagoitava muutoksiin, 
joilla luulet olevan merkitystä omalle asiakas-
kunnallesi. 

JOTAIN UUTTA VÄLINETTÄ 

Fysiolinen tuote- ja palveluportfolio on mo-
nipuolinen, josta löytynee ratkaisuja moniin 
tarpeisiin. 

– Monelle asiakkaalle treeni on osa arkea. 
Kun ei ole mahdollista käyttää oman kunto-
salin tiloja, tarjoamme laadukkaita Wrangen 
ja Wrange Prolinen tuotteita kotitreeneihin. 

Jos asiakkaasi miettii oman kuntokulmauk-
sen rakentamista, pystymme tarjoamaan mie-
lenkiintoisia ratkaisuja. Samoin cardiopuolella 
Visionin tuotteet ovat erinomaisen laadukkai-
ta kotiharjoitteluun. 

Fysiolinen valikoimiin kuuluvat myös Desi-
power ja Desiline, jotka ovat hyviä, kun desin-
fioi ihoa ja pintoja. 

– Kehonhuolto on pandemian aikana erit-
täin tärkeä. Siinä meillä on tarjota Power Pla-
te. Siinä voi yhdistää tehokkaan treenin ja ke-
honhuollon. Valikoimistamme löytyy Power 
Platet niin kotiin kuin kuntosalille. Kehon-
huoltoon olemme saaneet myös uudet TVP-
pientuotteet. 

Tuominen nosti mietittäväksi toiminnoksi 
pienryhmät. Niihin Fysiolinella on tarjota Mat-
rix MX4-pienryhmäharjoittelukonsepti. 

– Ja lopuksi haluan huomauttaa, että meil-
tä löytyy valmis Gym2.0 -sapluunan mukaan 
laadittu ja yhdessä asiakkaan kanssa käytä-
vä kehityspolku liikeidean kirkastamiseksi ja 
erottuvuus tekijöiden löytämiseksi. Jaamme 
apuamme tässä poikkeuksellisessa tilantees-
sa liikuntakeskuksille erittäin mielellämme. 

Fysioline Gym 2.0 kantaa
Fysioline Oy käyttää Fysioline Gym 2.0 -palvelua tuottamaan asiakkailleen näkemystä oman 
liiketoiminnan kehittämisessä. 

TEEMA: KORONAN JÄLKEEN

TEKSTI: ARI KATAJISTO KUVA: FYSIOLINE
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SEBASTIAN - Sebala Oy - Cube

TUOTTEET

KUUKAUSIKORTTI

/ KUUKAUSI

Klubin kuukausi jäsenyys. 
Kortilla liikut 05-22.

60,00€

LISÄÄ OSTOSKORIIN

10X KORTTI

/ 10 KERTAA

10 kortilla liikut 05-22.

150,00€

LISÄÄ OSTOSKORIIN

KERTAKORTTI

/ KERTA

Kertakortilla liikut 05-22.

20,00€

LISÄÄ OSTOSKORIIN

Verkkotuote

Verkkotuote

N yt on erinomaisen hyvä aika huo-
lehtia siitä, että syksyllä arkirutii-
nit eivät rajoita asiakkaiden palve-
lemista. Ne pitää pystyä automati-

soida toiminnanohjausjärjestelmään. 
Cube Manager on muutaman vuoden käy-

tössä ollut kuntokeskusten toiminnanohjaus-
järjestelmä. Järjestelmää kehitetään ja kesän 
aikana järjestelmä tulee saamaan pari todella 
merkittävää uudistusta. 

AIKAA LIIKETOIMINNALLE 

Marko Järvi näkee, että toiminnanohjausjär-
jestelmän tehtävä on vapauttaa yrittäjän ja 
työntekijöiden aikaa oikeisiin tehtäviin. 

– Mielestäni kuntokeskusyrittäjän tärkeim-
mät tehtävät ovat johtaminen ja myynti. 

Cube Managerissa toiminnot on automa-
tisoitu erittäin pitkälle, jolloin sen käyttö va-
pauttaa aikaa: 

– Aikaa pitää olla kuntokeskuksen lisäksi 
myös perheelle. 

Marko muistuttaa, että siitä on jo neljän-
nesvuosisata, kun toiminnanohjausjärjes-
telmän tarkoitus oli avata ovi, kun yrittäjä ei 
ollut paikalla. Nykyään toiminnanohjausjär-

jestelmä avaa oven ja lisäksi se tekee suuren 
määrän muita tehtäviä. 

AUKEAA OVI JATKOSSAKIN 

Kesän lopulla, Cube Manager julkaisee käyt-
töliittymään appin. Appin merkitys on asiak-
kaan sitouttamisessa yhä vahvemmin juuri 
omaan kuntokeskukseen. 

– Tärkeä elementti appissa on omalla äly-
puhelimella sisään kirjautuminen. 

Tutkimusten mukaan jokaisella kuluttajal-
la on 5-7 aktiivisessa käytössä olevaa appia. 
Aktiivisille kuntoilijoille kuntokeskuksen appi 
tulee olemaan tärkeimpien appien joukossa – 
treenaahan hän kolmesta kuuteen kertaa vii-
kossa. 

–Lisäksi erilaiset push-viestit mahdol-
listavat kuntokeskuksen eri palveluiden 
markkinoinnin - tai viestinnän palveluista 
– älypuhelimen kautta. Push-viesteihin voi-
daan luoda aina suora linkki verkkokaup-
paan. 

Järvi lisää, että myös muut sisäänkirjautu-
mistavat ovat jatkossakin käytettävissä – ap-
pi on kuitenkin selvästi muita tapoja sitoutta-
vampi. 

NOPEAMPAA RAHANKIERTOA 

Jo kesäkuussa Cube Manageriin saadaan 
ominaisuus, joka on ollut muualla maailmassa 
maan tapa – luottokorttimaksaminen. 

– Suomessakin alkaa olla aika siirtyä luot-
tokorttimaksamiseen, sillä se on jo monis-
sa kuluttajien käyttämistä palveluista arkea: 
Netflix, Spotify. 

Järvi kertoo, että tärkeä osa luottokortti-
maksamista on sen automatisointi. Cube Ma-
nagerissa käytetään toistuvaissuorituksiin ra-
kennettua mallia.  

– Nyt myös asiakkaan kuntokeskuksessa 
tekemät muut ostot siirtyvät automaattisesti 
luottokortille, lisää Marko Järvi. 

TUTUSTU CUBEEN 

Cube Managerin toiminnallisuuteen ja ulko-
asuun on kiinnitetty huomiota. Järjestelmästä 
on tehty entistä helpompi ja miellyttävämpi 
käyttää, kertoo Järvi. 

– Ole meihin yhteydessä, kun haluat, että 
sinulla on aikaa kaikkeen omasta mielestäsi 
tärkeään. Cube Manager huolehtii kuntokes-
kuksesi rutiinitoimenpiteistä. 

Aikaa, aikaa, aikaa

”Cube Managerissa 
toiminnot on  
automatisoitu  
erittäin pitkälle,  
jolloin sen käyttö  
vapauttaa aikaa.

TEEMA: KORONAN JÄLKEEN

TEKSTI: ARI KATAJISTO KUVA: CUBE MANAGER

Cube Managerin Marko Järvi uskoo, että paras tulos saavutetaan aktiivisella työllä ja siten,  
että luomme asiakkaille tavoitteita tulevaisuuteen, vaikka COVID-19 -virus tekeekin ympäristöstä 
haasteellisen. Aktiivinen työ palkitaan liiketoiminnan nopealla nousulla vanhalle tasolle ja  
tietysti luo pohjan uudelle kasvu-uralle.  
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Q icraft Finlandin myyntijohtaja 
Jarkko Mölsä nostaa odottamat-
toman tilanteen hetkeksi, jolloin 
jokaisen tulee tarkastella omaa 

toimintaansa kriittisesti. 
Niin Qicraftille kuin muillekin toimijoille on 

koronavirus uusi ja yllättävä tilanne, jonka 
kanssa on mentävä eteenpäin.  

KORONA MUUTTANUT 
ASIAKASKÄYTTÄYTYMISTÄ 
Markkinaa ajatellen Jarkko Mölsä pitää erit-
täin positiivisena sitä, että hyvinvoinnin ja hy-
vän kunnon merkitys on noussut, mikä tullee 
tuomaan ainakin pitkällä aikavälillä lisää liike-
toimintaa kuntokeskustoimialalle. 

– Itsestään huolenpitäminen, terveys ja näi-
den kautta yleinen vastustuskyky tulevat nyt 
korostumaan sekä kuluttajien prioriteeteissä 
sekä julkisen tahon ohjeistuksina että kan-
nustimina. Eli toimialamme vastaa vahvasti 
tulevaisuuden tarpeisiin, sanoo Mölsä. 

– On ollut hieno huomata, että kuluttajat 
ovat halunneet tukea kuntokeskuksia pitämällä 
jäsenyyden voimassa, vaikka eivät ole itse käy-
neet salilla. Niissä kuntokeskuksissa, joissa on 
aspa, hyvät ohjaajat ja läsnä oleva yrittäjä tai 
keskusvastaava, henkilöityminen on vahvem-
paa ja solidaarisuus on pelannut paremmin. 
Kylmäsaleilta on helppo ja huoleton irtaantua 
ilman mitään omantunnon tuskia. Pitäkää hen-
kilökunnasta huoli, niin he pitävät asiakkaista 
huolen ja ovat teidän kilpailuetunne. 

Mölsä uskoo, että kuluttajakäyttäytymises-
sä vaatimukset hygienian osalta tulevat jää-
mään osaksi arkea.  

– Hygienia ja siisteys eivät ole sama asia, 
mutta mielikuva sotkuisuudesta, nuhjuisuu-
desta ja kuluneisuudesta voi aiheuttaa mieli-
kuvan pöpöistä salilla. Mikään uusi juttuhan 
tämä ei ole, mutta siivoaminen ja salin siistinä 
pitäminen on entistä tärkeämpää tulevaisuu-
dessa.  

Mölsä lisää, että jonkinlaisena ”uhkana” voi 
olla nyt vahvasti kasvanut koti- ja ulkoliikun-
ta. 

– Tietyllä tapaa uhkakuvana voidaan näh-
dä nyt se, että kotona kuntoilu ja ulkona liik-
kuminen ovat nousseet vahvemmin osaksi ih-
misten arkea ja jää varmasti myös osalle ru-
tiiniksi. Tämä voi olla uhka, jos kuntosaliope-
raattorilla ei ole asiakaspolkua tai kytköstä 
kuluttajaan. Jos kuntosali toimii liikuntaohjel-
moinnin ”hubina/keskuksena” ja vastaa moni-
puolisen liikunnan organisoinnista, tämä uhka 
voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Näistä 
on monta hyvää esimerkkiä pohjoismaissa. 

Kuntokeskuksen tulisi Mölsän ajattelumal-
lin mukaisesti ottaa vahva asema asiantunti-
jana, jossa löytyy asiantuntemusta jokaisen 
liikuttamiseen. 

PANOSTA ELÄMYKSELLISYYTEEN,  
AMMATTIMAISUUTEEN JA 
DIGITAALISUUTEEN 
Jarkko Mölsä liputtaa elämyksen tuottamisen 
tärkeyttä. 

– Jos sinulla on kahvakuula kotona ja ha-
luat heilutella sitä niin, miksi mennä tyhjälle 
salille samanpainoista kuulaa heiluttamaan. 
Sosiaaliset tekijät ja elämyksellinen liikunta 
ovat koukuttavia tekijöitä ja parhaimmillaan 

se korvaa urheiluottelun, elokuvan tms. Täs-
tä voi silloin myös laskuttaa elämyksen tason 
verran. Edelleen se elämys on taikasana.   

Kun halutaan erottautua ammattimaisuu-
della, on tärkeää, että kuntokeskuksen palve-
lutarjonnan perustana ovat asiakaspolku, mi-
tattavuus ja seuranta. 

– Tätä on korostettu jo pitkään monen ta-
hon toimesta, mutta se korostuu edelleen. 
Teknologiaa oikein hyödyntäen tämä on 
mahdollista. 

– Virtuaalisuutta on jo muutama vuosi 
starttailtu, mutta kuten päätoimittaja Ari Ka-
tajisto blogissan sanoi jo aikaisemmin, niin di-
gipalveluiden myynnin osalta korona teki vii-
kossa sen, mitä myyjät eivät ole onnistuneet 
tekemään vuosien saatossa.  

Mölsä lisää, että digitalisoitumisen lisäänty-
mistä ilmiönä on mahdotonta sivuuttaa ja tämä 
jää elämään vahvemmin osaksi liikunta-alaa.  

Haasteesta  
mahdollisuudeksi  
TEKSTI JA KUVAT ARI KATAJISTO

Jarkko Mölsä pitää tulevaisuutta 
haasteena, joka on otettava vastaan.

Skilltuotteiden ympärille rakentuvat  
konseptit ovat Technogymin tulevaisuutta.
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– Tämän ajanjakson osalta mielenkiintoisin 
huomio on ollut verkossa tapahtuvien liikun-
tatuntien räjähtäminen. Facebookissa on live-
valmennusta melkein joka tunnille päivästä ja 
personal trainerit jakavat mielettömiä määriä 
erilaisia kotitreenejä ja haasteita. Lisäksi isot 
toimijat ovat vapauttaneet maksulliset palve-
lunsa ilmaisiksi. Nohevimmat liikuntavalmen-
tajat osaavat laskuttaa etävalmennuksista.  

Suurin osa digipalveluista on kuitenkin teh-
ty aikamoisessa kiireessä, joten jos tästä ha-
luaa tulevaisuudessa tehdä laskutettavaa lii-
ketoimintaa, on se syytä tehdä ammattimai-
sesti hyvällä laadulla ja kuluttajan pitää saada 
tästä itselleen myös dataa kehittymisestä äly-
puhelimeen asti. 

VALMISTAUDU UUTEEN NOUSUUN 

– Uskomme, että markkina tulee tulevaisuu-

dessa kasvamaan, mutta markkinaosuuksia 
jaetaan nyt uusiksi. Nyt ei voi jäädä paikoil-
leen vaan pitää kirkastaa oma liiketoiminta-

mallinsa, loppuvuoden suunnitelmansa ja mi-
ten markkinoi kilpailuetunsa. 

Koronan aikaan ja melko varmaan myös 
kesällä voisi olla hyvä hetki kohentaa oman 
kuntokeskuksen infraa. 

– Nyt voisi olla hyvää aikaa järjestellä, sii-
vota, maalata, sisustaa ja parannella yleisil-
mettä. 

– Minun sydämeni on kotimaisten yrittäji-
en puolella ja meitä saa totta kai hyödyntää 
ajatusten sparraamiseen. Qicraft Suomi toimii 
sisarmaiden Ruotsin, Norjan ja Viron kanssa 
yhteistyössä. Tämän myötä saamme reaaliai-
kaista tiedonjakoa laajalla otannalla, mitä ta-
pahtuu myös Suomen ulkopuolella olevissa 
kuntokeskuksissa. Jos joku haluaa ”bench-
markata” uusia suunnitelmiaan, niin olemal-
la meihin yhteydessä, voimme katsoa, onko 
muissa Pohjoismaissa kokemuksia keskuk-
senne suunnitelman mukaisista ratkaisuista.  

Tietyllä tapaa uhkakuvana 
voidaan nähdä nyt se, että 
kotona kuntoilu ja ulkona 
liikkuminen ovat nousseet 
vahvemmin osaksi ihmisten 
arkea ja jää varmasti myös 
osalle rutiiniksi. 

”
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TEKSTI: ARI KATAJISTO  KUVA: JAMI HELLMAN

E rimoverin turvallisuuspäällikkö Sa-
mu Sandberg kertoo, että Erimoverin 
henkilökuntaa työskentelee erilaisis-
sa liikuntakeskuksissa eri puolilla Suo-

mea. Yksi varteenotettava koulutettava ryhmä 
on konsernin oma väki, joille ensiapu ja toimi-

paikkaturvallisuuskoulutus on erittäin tärkeä 
oman työnsä kiitettävästi läpiviemiseksi. 

– Sisällöntuottajana toimiva Erimover toi-
mii palveluntuottajana erityyppisissä liikunta-
paikoissa. Kaikissa niissä on käytössä onnet-
tomuuskirjanpito. Näin meillä on vahva näke-

mys niistä tapauksista, mitä liikuntapaikoissa 
on ilmennyt, lisää Sandberg. 

– Monissa liikuntapalveluita tuottavissa 
yrityksissä turvallisuusajattelussa ja valmiuk-
sissa on vielä parantamisen varaa, sanoo Sa-
mu Sandberg.

Liikunta-alan ensiapu- ja 
toimipaikkaturvallisuuskoulutus  
Kuten viime vuoden uutisoinnista moni muistaa, kuntokeskusten turvallisuusvalmiuksissa on 
toivomisen varaa. Trainer4You on tämä silmällä pitäen tuottanut liikunta-alan ensiapu ja  
toimipaikkaturvallisuuskoulutuksen, jonka kautta pääsee hankkimaan tarvittavat tiedot ja taidot. 
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Sandberg lisää, että hyvät ensiaputaidot 
ovat myös osa hyvää asiakaspalvelua.  

EA1 LIIKUNTAPAINOTTEISESTI 

Liikunta-alan ensiapu ja toimipaikkaturval-
lisuuskoulutus on kahden päivän koulutus, 
jossa käydään Suomen Punainen Ristin SPR 
EA1-koulutuksen lisäksi 1,5 tuntia toimipaik-
katurvallisuuskoulutusta. Koulutuksesta saa 
itselleen peruselvytyksen lisäksi valmiudet 
antaa ensiapua liikunnan aiheuttamissa äkil-
lisissä vammoissa. Koulutuksen aikana teh-
dään paljon käytännön harjoituksia ja näissä 

erityisesti on huomioitu TULES-vammojen 
ennaltaehkäisy ja ensiapu. TULES-vammat 
ovat ylivoimaisesti suurin ryhmä vammoja, 
joita liikuntakeskuksissa tapahtuu. 

– Koulutus on suunnattu kaikille, jotta ta-
paturman tai onnettomuuden hetkellä meil-
lä olisi rohkeus ja valmiudet auttaa mis-
sä tahansa, painottaa ETK -kouluttaja Miia 
Krook. 

– Trainer4Youn järjestämässä Liikunta-alan 
ensiapu ja toimipaikkaturvallisuuskoulutuk-
sessa painotamme liikunnan mukanaan tuo-
mia erityispiirteitä. Ensiapukoulutuksessa 
tuomme myös esiin toimipaikkaturvallisuus-
asioita, sanoo Samu Sandberg. 

Sandberg kertoo, että koulutuksessa käy-
tettävät esimerkit ja tilanteet ovat nousseet 
esiin liikuntapaikkojen arjessa. 

Koulutuksella on Kiwa Inspectan hyväksyn-
tä. Koulutuksen läpikäynyt saa itselleen SPR 
EA1- kortin, joka on voimassa kolme vuotta. 

TOIMIPAIKKATURVALLISUUS 

Sandberg kertoo toimipaikkaturvallisuuskou-
lutusosion valmistavan osallistujan saamaan 
kokonaisvaltaisen näkemyksen liikuntapaikan 
turvallisuustoimenpiteistä. 

Toimipaikkaturvallisuudessa tärkeitä do-
kumentteja ovat turvallisuusasiakirjat. Kou-
lutuksessa käydään läpi niiden sisältöä sekä 

niiden ottamista osaksi päivittäisiä rutiineja. 
Yksi rutiineista on saada mm. onnettomuus-
päiväkirja osaksi arkea. 

– Käymme läpi liikuntapaikkojen potenti-
aaliset riskikohdat mm. ensiapuvalmiuden 
osalta ja myös mm. onnettomuuden sattues-
sa mahdolliset evakuointi- tai muut suunni-
telmat. 

Samoin erityistä huomiota kiinnitetään va-
rusteisiin ja niiden turvallisuuteen. 

– Hyvä tavoite on, että turvallisuussuosi-
tuksista tulisi jokaiselle kuntokeskukselle osa 
rutiinimaisia toimintatapoja. 

Kahden päivän pituiset Liikunta-alan en-
siapu ja toimipaikkaturvallisuuskoulutukset 
löydät osoitteesta www.trainer4you.fi 

TARPEESEEN

Erimover Groupin toimitusjohtaja Joakim 
Berndtsson kertoo saaneensa asiakasyrityk-
siltä viestiä, että liikunta-alan ensiapu- ja tur-
vallisuuskoulutus on tullut todelliseen tar-
peeseen.

– Uusi koulutus tuo myös selkeää lisäarvoa 
Erimover Groupiin kuuluvan Trainer4Youn 
koulutuskokonaisuuteen, lisää Berndtsson.

SISÄLTÖ: 

 � Auttamistoiminta onnettomuudessa tai 
sairauskohtauksessa 

 � Hätäensiavun perusteet 
 � Tajuttomalle annettava ensiapu 
 � Peruselvytys 
 � Vierasesine hengitysteissä 
 � Verenkierron häiriötila (sokki) 
 � Haavat 
 � Tavallisimmat sairauskohtaukset 
 � Palovammat ja sähkön aiheuttamat  

vammat 
 � Nivelvammat ja murtumat 
 � Myrkytykset  
 � Ensiapukurssin EA 1 -todistus on voimassa 

kolme vuotta. 

Liikunta-alan ensiapu- ja 
toimipaikkaturvallisuuskoulutus  

Monissa liikuntapalveluita  
tuottavissa yrityksissä 
turvallisuusajattelussa 
ja valmiuksissa on vielä 
parantamisen varaa.

”

EA1 ja toimipaikkaturvallisuuskoulutuksen tärkeitä 
elementtejä on oppia TULES-vaivojen ensiapu.
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FITCORNER-HARJOITUSLAITE mah-
dollistaa dippipunnerrukset kahdella eri ta-
valla, yhden käden ylätalja selkä täysin suo-
rana ja tehokkaita käsivarsivääntöjä. Fitcor-
ner harjoituslaite on turvallinen nivelille ja 
jänteille.  

Harjoittelulaitteen pohjana ovat kehittä-
jä Seppo Parviaisen kokemukset mm. neljä 
kertaa oman painon nostamisesta yhden ja-
lan jalkaprässissä ja yli 10 kiloa omaa painoa 
isompien harjoituspainojen käyttämisen ojen-
taja- ja hauisliikkeissä, jolloin tasapainon hal-
linta ja liikepuhtaus nousivat keskeiseen roo-
liin loukkaantumisten välttämiseksi. 

Laitteeseen voi tutustua Fit Keilaniemessä. 
Patentoitu laite on saatavissa Kraftwerk-

laitesarjasta tutun Hot Millingin valmista-
ma. 

Lisätietoja laitteesta antaa laitteen kehittä-
jä Seppo Parviainen puh. 0401711241 tai spos-
ti parviainen.seppo@outlook.com 

HARVALTA VALMISTAJALTA löy-
tyy monikäyttöinen hartialaite, jolla on 
mahdollista harjoittaa etuhartiat, sivu-
hartiat kuin takahartiatkin. Lisäksi kaikki 
nämä voidaan tehdä yksi käsi kerrallaan 
tai vaikkapa vuorotahtiin. Käsikahvojen 
alusta säätyy korkeussuunnassa vaivat-
tomasti ja kevyesti mekaanisen vasta-
painon avulla, joka auttaa säädön nostoa. 
Säädön ansiosta laite sopii kaiken kokoi-
sille käyttäjille aina lapsesta reilusti yli 
kaksimetriselle harjoittelijalle.  

Käsikahvat ovat myös säädettävissä, 
jolloin halutessaan saa liikkeen alkamaan 
juuri siitä kohtaa kuin käyttäjä haluaa. Kä-
det saadaan menemään ristiin asti aloi-
tusasennossa, jolloin vastus on käytettä-
vissä lihasten venytyksestä saakka aina 
äärisupistukseen.  

Laite on kokoisuudessaan uskollinen 
Ironfitin vahvalle mallisarjalle ja runkoma-
teriaaleina käytämme aina 4 mm seinä-
vahvuuksisia RHS -palkkeja.  

Painopakka vaihtoehdot ovat 120kg ja 
160kg, jotka riittävät jo hyvinkin harjaan-
tuneelle harjoittelijalle.  

Valmistettu Suomessa. 

Niitä muita uutuuksia on  
 � Vyökykkylaite 
 � Levypainokuormitteinen takareisilaite 
 � Levypainokuormitteinen hauis-ojen-

tajalaite 
 � Normannille tein uuden rotaatiolait-

teen 
 � Ja tulossa uusi vähän monipuolisempi  

vipuvarsijalkaprässi 

Kirjoittajat: Jouko Heiskanen, Vuokko  
Jernfors, Anu Parantainen, Mari Camut,  
Aino Isotalo, Tuulia Luomala, Minna Törnävä, 
M. Sinisalo 

KIRJA ON ensimmäinen suomenkielinen ko-
konaisuus yhdestä ihmiskehon viimeisimmis-
tä suurista ” tuntemattomista” kehon alueista; 
biopsykososiaalisesta hyvinvointimme avain-
alueesta, lantionpohjasta. 

Siinä perehdytään yleisimpiin virtsaami-
sen-, ulostamisen- ja seksuaalitoimintojen 
häiriöihin, lantionpohjan laskeumiin ja lan-
tioalueen kiputiloihin lantionpohjan näkökul-
masta. 

Kirjassa lantionalueen toimintaa ja alueen 
tavallisimpia toimintahäiriöitä tarkastellaan 
keskivartalon, alaraajojen ja hengityksen toi-
minnan kanssa kokonaisuutena. Näille toi-
mintahäiriöille esitetään fysioterapeuttisia 
hoito-ohjeita. Vastauksia etsitään lantionpoh-
jan näkökulmasta käsin: miten manuaaliset 
tutkimukset / hoitokeinot, liikunta, lihashar-
joittelu, rentoutus tai itsehoidot voivat edis-
tää terveyttä. 

Näihin yleisiin, usein vaiettuihin, arkaluon-
toisiin ongelmiin perehdytään niin lääketie-
teen kuin fysioterapian näkökulmasta alalla 
vuosia toimineiden asiantuntijoiden ja kou-
luttajien opastuksella. 

Lantionpohjan rakenteellisen ja toiminnal-
lisen anatomian parantunut tieteellinen ym-
märrys sekä kliininen käytännön osaaminen 
avaavat uusia mahdollisuuksia tavallisimipi-
en lantion alueen toimintahäiriöiden tutkimi-

seen, hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Lan-
tionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapeut-
tinen tarkastelu selkeyttää myös monille lan-
tionalueen vaivoista kärsiville toiminnallisen 
anatomian, omien elintapojen ja harjoittelun 
vaikutuksen ongelmien syntyyn ja korjautu-
miseen. 

VK-Kustannus.fi    
ilmestyy toukokuun lopulla

Laiteuutuus ironfitiltä 
– monikäyttöinen 
hartialaite

Fitcorner-
harjoituslaite

Lantionpohjan fysioterapia
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WITUTUSVARTTI:  
Aina jokin asia painaa mieltä. Tällä palstalla 
asetamme kysymyksen ja kysymme yhdeltä tai 
useammalta, miten asia heidän mielestään on.

L iikunta- ja hyvinvointiala, eli proak-
tiivinen terveydenhuolto, on meille 
alalla työskenteville rakas, mutta sa-
malla kansantalouden kannalta jat-

kossa yhä tärkeämpi, kun varat eivät yksin-
kertaisesti riitä hoitaa vain reaktiivisesti.  

Valitettavasti ala on fragmentoitu ja alan 
standardeja noudattavia tahoja sekä toimijoi-
ta on liian vähän. Tämä näkyy nyt kriisiaikana 
sähellyksenä ja epäterveenä kilpailuna. Tästä 
esimerkkinä käy Töölö Gymin kohdennettu 
alennuskampanja Foreverin asiakkaille, kun 
Forever päätti laittaa ovet kiinni COVID-19 vi-
ruksen aikana. 

Alamme kasvu tulee jatkumaan pandemi-
an jälkeen vahvempana, mutta on meistä alan 
toimijoista itsestämme kiinni, kuinka tosissaan 
meitä otetaan ja kuinka pääsemme vaikutta-
maan poliittiseen päätöksentekoon jatkossa. 

Oma toivomukseni on, että tehdään yhdes-
sä alasta paras kehittäen alan standardeja, 
toimintatapoja, koulutus- ja palvelusisältöä, 

teknologiaa, laiteratkaisuja sekä vaikutta-
en lainsäädäntöön pitkällä tähtäimellä ja toi-
siamme kunnioittaen reilun kilpailun periaat-

teita noudattaen. Tällöin on mahdollista saa-
vuttaa se arvostus alaa kohti, jota kaikki ha-
luamme. 

Yhdessä vai omatoimisesti?
Yksi useasti viime vuosina esitetty kysymys on, miten kuntokeskusalan pitäisi toimia 
vahvistaakseen liiketoiminnallisen liikuntayrittämisen julkikuvaa. Miten on, Erimover Groupin  
toimitusjohtaja Joakim Berndtsson? 

SUOMALAISEN PERHEYHTIÖN Lääkä-
rikeskus Aavan hyvinvointiyksikkö Aava Vir-
ta ja Suomen suurin hyvinvointi- ja liikunta-
palveluita tuottava yritys Erimover ovat liik-
keenluovutuksen myötä solmineet strategi-
sen kumppanuuden, jonka avulla on tarkoitus 
vähentää työntekijöiden uupumusta ja tuoda 
energiaa arkeen.   

Aava Virta on Lääkärikeskus Aavan hyvin-
vointiyksikkö, jonka valmennus pohjautuu 
tutkittuun tietoon ja tieteeseen. Virran val-
mentajina toimivat mm. liikuntalääketieteen 
erikoislääkäri Pippa Laukka, ravitsemusasian-
tuntija Patrik Borg ja triathlonin parista tuttu 
Antti Hagqvist.    

– Ihmiset hukkuvat terveyteen liittyviin 
vinkkeihin, mutta eivät osaa tehdä elinta-
poihinsa ratkaisevia muutoksia. Työmme läh-
tökohtana on ihmisten hyvinvoinnin ja ter-
veydentilan kartoittaminen – tästä muodos-
tuu näkemys koko yrityksen voimavarojen 
todellisesta tilasta. Tehtävämme on löytää se-

kä yksilöille että työyhteisöille pysyviä hyvin-
vointia kasvattavia tapoja, sanoo Aava Virran 
liiketoimintajohtaja Petteri Kilpinen.  

Aava Virta seuraa valmennusten vaikutta-
vuutta mm. Virta Indeksi -mittarilla, veriko-
keilla ja Firstbeat-mittauksilla. Tulosten pe-
rusteella se räätälöi yritysten eri henkilöstö-
ryhmille valmennusohjelmia, joilla päästään 
asetettuun tavoitteeseen. Liikunta on vain 
yksi reitti parempaan energiaan, mutta usein 
keskeisessä roolissa.  

Yhteistyö Erimoverin kanssa mahdollistaa 
liikuntapalveluiden tarjoamisen maanlaajuises-
ti. Erimoverin toiminta-ajatuksena on toimia 
tiennäyttäjänä liikunta- ja hyvinvointialla. Jat-
kossa kaiken Aava Virran liikuntapainotteisen 
hyvinvointivalmennuksen tuottaa Erimover.  

–Yhdistämällä voimamme Aava Virran ja 

Aavan työterveyden kanssa pääsemme aut-
tamaan entistä enemmän työpaikkojen en-
naltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Uupu-
mus ei synny vain työlastista, vaan etätyön, 
perheen, taloudellisten huolien ja sosiaalisten 
suhteiden yhteisestä kuormasta. Oikealla ta-
valla suunniteltuna liikunnan lisääminen hel-
pottaa uupumusta, sanoo Erimoverin toimi-
tusjohtaja Joakim Berndtsson.  

Myös Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio us-
koo lääketieteen ja hyvinvoinnin yhdistämi-
seen, vaikka se ei ehkä juuri nyt ole ihmisillä 
ensimmäisenä mielessä.  

–Tässä tilanteessa on kasvava tarve antaa 
tukea myös niille, jotka ovat fyysisesti ter-
veitä, mutta uupumassa. Nyt leikataan ni-
menomaan ennaltaehkäisevästä työterveys-
huollosta, vaikka ei pitäisi. Kun akuutti kriisi 
on ohi, meidän on autettava yrityksiä nouse-
maan takaisin jaloilleen. Työntekijöiden jak-
saminen on siinä keskeisenä tekijänä, sanoo 
Tapio. 

Aava Virta ja Erimover yhdistävät voimansa 
suomalaisten työhyvinvoinnin parantamiseksi  

Colyseum-kuntokeskuksen Vertti  
Harjuniemi toimii monella taholla

tuottaen hyvinvointia laaja-alaisesti.
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LIIKUNNASTA LIIKETOIMINTAA
VUODEN SUURIN LIIKUNTA-ALAN AMMATTITAPAHTUMA

Inspiroidu mieleenpainuvista  
luennoista

Tapaa alan johtavat toimijat 
Heittäydy ja haasta itsesi  
LLT Games 2020 -osastoilla  
Verkostoidu ja löydä yhteistyökump-
pani Business Speed Datingissä  
Nauti illan yllätysartistista

Si l ja  Serenade |  Hels inki  – Tukholma

2020Päivä 1. Päivä 2.
Monipuoliset vierailukohteet
Tukholmassa 

Uusia aktiviteettikohteita 

Markkina 2020 Insight 

Laitehuutokauppa

Tax Free VIP -tilaisuus 

3 ruokalajin juhlaillallinen

SPONSORED BY:

Ilmoittaudu!
Ilmoittautuminen aukeaa 
keväällä 2020 osoitteessa
liikunnastaliiketoimintaa.fi 
 
Liput alk. 185 €/hlö. Hinta 
sisältää semininaarimaksun, 
ruokailut & hytin.

MADVENTURES MIKA D. RUBANOVITSCH BJÖRN JOHANSSON JOOSUA VISURI

Pidätämme oikeuden muutoksiin seminaarin ohjelmassa ja aikataulussa.

Ilmoittautuminen aukeaa keväällä 2020 
 www.liikunnastaliiketoimintaa.fi

TULOSSA SYKSYLLÄ 2020  
SEURAA ILMOITTELUA VERKKOSIVUILLAMME 

WWW.LIIKUNNASTALIIKETOIMINTAA.FI


