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1. Rekisteröidy käyttäjäksi
Rekisteröitymällä voit täyttää hakemuslomakkeen osissa, eikä kaikkia tietoja ja liitteitä
tarvitse lisätä yhdellä kertaa. Mieti myös mitä sähköpostiosoitetta haluat käyttää
rekisteröinnissä, sillä siitä tulee käyttäjätunnuksesi APT-profiiliisi. Talleta salasanasi
turvalliseen paikkaan.
Rekisteröidyttyäsi voit ryhtyä täyttämään
hakemusta. Kohdasta ”APT-kriteerit ja
täyttöohjeita” löydät hyödyllistä tietoa
lomakkeen täyttämistä varten.

2. Hakemuksen täyttäminen
Jokaisen osion oikeassa yläreunassa on ”Sulje
tallentamatta ja selaa osioita”. Sitä klikkaamalla
voit sulkea osion ja tarkastella hakemuksen
muita osioita. Jokaisen osion alareunasta löytyy
tallennuspainikkeet.
Työpaikan tiedot –osiossa, kenttään ”wwwsivut” kirjoittamasi osoite näkyy julkisessa APTprofiilissasi ja toimii linkkinä kirjoittamaasi
osoitteeseen. Mikäli www-kenttä on jätetty
tyhjäksi, näkyy työnantajatiedot tekstinä
profiilikortissasi.
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Personal trainer opinnot –osio. Mikäli valitset
kohdassa ”Haluan tietoni kansainväliseen EREPS
-hakemistoon” vaihtoehdon ”Kyllä”, niin valinta
näkyy julkisessa profiilissasi kortin oikeassa
ylälaidassa. Kenttään voit halutessasi
myöhemmin lisätä myös linkin EREPShakemiston profiiliisi.

Osaaminen –osio. Tässä osiossa pystyt
määrittelemään vahvuusalueesi. Näiden
määritelmien mukaan pystytään APThakemistosta tekemään ”Osaaminen” -hakuja.
Muista hakukriteerejä ovat ”Nimi” ja
”Paikkakunta”.
Osaaminen tulee myös todentaa liittämällä
todistus osaamisestasi. Esim. mikäli kirjoitat
osaamiseksi ”Jooga” sinun tulee liittää todistus
joogaohjaajakoulutuksesta. Nämä voi jättää myös
tyhjäksi. Jos et määrittele osaamisalueitasi,
profiilissasi näkyy ”Osaamisen” alla ”Personal
Trainer”.

SIVU 2

Laskutustiedot –osion täytettyäsi voit lähettää
hakemuksen käsiteltäväksi.
Hakemuksen käsittely kestää muutamia päiviä,
kun hakemus on hyväksytty saat laskun APTvuosimaksusta.
Maksettuasi laskun, saat sähköpostiisi viestin ja
linkin APT-hakemistossa näkyvään profiiliisi. Nyt
voi päivittää tietojasi, lisätä kuvia ja kertoa lisää
osaamisestasi ja palveluistasi.
Muista myös liittyä APT-Facebook-ryhmään:
www.facebook.com/aptpersonaltrainer/
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3. APT-profiilin päivittäminen

Profiilissasi voit päivittää mm. ”Paikkakunta” –tietoja ja kirjoittaa vapaaseen tekstikenttään
tietoja itsestäsi ja osaamisestasi. Voit myös lisätä linkkejä sosiaalisen median profiileihisi
ja ladata profiilikuvan (320*214px) ja pienen bannerin (500*110px). Kuvat kannattaa
muokata ohjeiden mukaisiin kokoihin, niin ne näkyvät hakemistossa hyvin ja edustavasti.
Mikäli et halua lisätät kuvia, näkyy kuvian paikalla APT-logo. Voit myös lisätä suoran linkin
EREPS –hakemiston profiiliisi. Mikäli haluat muokata profillissasi jotain muita tietoja, ota
yhteyttä apt@sky-ry.fi
Hakemistossa APT-profiilisi kentät näkyvät näin:

Aktiivista APT-vuotta!
Toivottaa, APT-tiimi
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry
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