
 

 
 

Lempäälän Kotokampus Katepalintie 9, 37500 Lempäälä 0400 525 292 
Palvelukeskus etunimi.sukunimi@kotokampus.fi                           kotokampus.fi 

Ilmoittautumislomake/Kotokampuksen 
Hyvinvointipalvelut, syyskausi 2020 
 
Sukunimi:      
 
Etunimi:      
 
Katuosoite,       
postinumero ja 
-toimipaikka:      
 
Sähköpostiosoite:      
 
Syntymäaika:     
 
Käytän WhatsApp-sovellusta ja minut saa liittää asiakkaiden WhatsApp -ryhmään: 
 
kyllä   ei  
 
Mies  Nainen  
 
Eläkkeellä  Työssä  
 
Kuntoutusasioihin liittyen saa konsultoida ja tietojani luovuttaa terveystoimen henkilöstölle 
Lempäälässä ja/tai PSHP:n alueella: 
 
kyllä  ei  
 
Merkitse rastilla (x) ryhmä/ryhmät, johon/joihin ilmoittaudut 

Tiistai 
12:30-14:00 

 Keskiviikko 
12:30-14:00 

 Torstai 
12:30-14:00 

 Perjantai 
12:00-13:30 

 

Tiistai 
14:00-15:30 

 Keskiviikko 
14:00-15:30 

 Torstai 
14:00-15:30 

   

 
    Ilmoittautuessani hyväksyn seuraavalla sivulla määritellyt säännöt ja ehdot 
 
    
allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

Kotokampuksen merkinnät: Laskutettavat kausimaksut yhteensä: 
   _____ , _____ eur. 
 
Edellisen kauden hyvitys:  Laskutettu: 
_____ , _____ eur.  _____ , _____ eur. _____ / _____ 2020 

mailto:etunimi.sukunimi@kotokampus.fi


 

    
 
 

Korona-ajan ohjeistus/säännöt Hyvinvointipalvelujen asiakkaille 
syyskaudelle 2020 
 
 

 Ryhmään saa tulla vain täysin terveenä ja hengitystieoireettomana! 
 

 Ulkomaan matkan jälkeen ryhmään voi tulla vasta 14 vuorokauden kuluttua paluusta 
kotimaahan. 

 
 Sisäänkäynnin yhteydessä käytetään käsihuuhdetta ja aulatiloissa suu-nenäsuojainta. 

 
 Asiakkaat eivät saa olla lähikontaktissa palvelukeskuksen asukkaiden kanssa ja aulatiloissa ei 
vietetä ylimääräistä aikaa. 

 
 Kuntopalvelun tiloihin saavuttaessa kädet pestään ensimmäiseksi huolellisesti vedellä ja 
saippualla sekä desinfioidaan kädet käsihuuhteella. 

 
 Asiakkaat saavat käyttää vain heidän käyttöönsä osoitettuja pukeutumis- ja WC-tiloja. 

 
 Kuntosalilla laitteet/välineet ja kosketuspinnat puhdistetaan jokaisen käyttäjän jälkeen 
(ohjaajat huolehtivat puhdistuksesta, odotathan rauhassa laitteesta toiseen vaihdettaessa) 

 
 Kuntosalilla pidetään riittävät turvavälit muihin osallistujiin. 

 
 Muistathan oikeaoppiset, hygieeniset yskimis- ja aivastamisohjeet. 

 
 Näitä ohjeita noudattaen mahdollistamme kaikille vallitsevasta tilanteesta huolimatta 
mahdollisimman turvalliset puitteet osallistua kuntosaliharjoitteluun. 

 
 Kiitos, kun välität! 

 
 
 Ilmoittautuessani syyskauden 2020 toimintaan sitoudun noudattamaan yllä mainittuja ohjeita ja 
sääntöjä sekä hyväksyn seuraavat ehdot. Mikäli syyskausi joudutaan keskeyttämään 
koronaviruspandemian vuoksi, ryhmän toiminta jatkuu, kun se on taas mahdollista. Mahdolliset 
hyvitykset tapahtuvat näin ollen korvaavilla kerroilla. Lempäälän Kotokampuksella on lisäksi oikeus 
yhdistää ryhmiä ja siirtää osallistujia tarvittaessa ryhmästä toiseen. 
 
 

Lempäälässä 
 

_____ / _____ 2020      
    allekirjoitus ja nimen selvennys 
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