HKK:n korona -ohje jäsenille (muokattu 5.06.2020)
Maan hallituksen päätösten mukaan koronaepidemian vuoksi asetettuja rajoituksia on helpotettu
ja purettu 1.6.2020 alkaen. Tämä yhdistyneenä kesäkauden alkamiseen vaikuttaa siihen, että
jäsenten, kesäuimareiden, kuntosalimme käyttäjien, melontakurssilaisten, yritysryhmien
kanoottivuokraamon asiakkaiden liikkuminen Melontakeskuksessa on tuntuvasti lisääntynyt ja
samalla muuttunut.
HKK:n johtokunta on vahvistanut alla olevan ohjeen 8.4.2020, ohje koskee jäsentoimintaa.
Terveenä voit tulla melomaan ja tuntiessasi hengitystieoireita jätäthän muille jäsenille
tilaisuuden nauttia hienoista melontaelämyksistä! Ohjeeseen on tehty muutoksia, tämä ohje
julkaistaan päivitetyssä muodossa, tämä ohje on luonteeltaan suositus.
Toimitilat
Laiturilla, piha-alueella ja Melontakeskuksen sisätiloissa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan
turvaetäisyyksiä.
Melontakeskuksen kanoottivajan yläkerran pukuhuoneet ja WC:t ovat kaikkien melojien
käytettävissä. Tilojen käyttö ei ole sidonnainen kiinteistömaksun suorittamiseen.
Jäsensauna on toiminnassa, pukuhuoneet ja suihkutilat (saunan yhteydessä) ovat käytössä. Näiden
tilojenkäyttöoikeus edellyttää kiinteistömaksun suorittamista.
Pukuhuone- ja saunatiloissa liikuttaessa tulee välttää useiden henkilöiden (saunassa on noin 10
paikkaa) samanaikaista läsnäoloa, tarvittaessa odotetaan edellisten poistumista hetki ulkopuolella.
Tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää
Tiloissa on puhtaanapitoa edistäviä siivousvälineitä, pesuaineita, käsidesiä ja kertakäyttöisiä
pyyhkeitä. Siivouskomerossa on kertakäyttöhanskoja. Jokainen tilojen käyttäjä on velvollinen
omalla panoksellaan edistämään esim. pintojen ja tasojen puhtaanapitoa.
Saunassa ja siihen liittyvissä tiloissa noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi HKK-Talviuimareiden
hygienia- ja toimintasääntöjä (nähtävillä ovien pinnalla)
Melomaan lähteminen ja paluu
Pese kädet, kun tulet yhteistiloihin. Suosittelemme käsien pesemistä myös melontakaluston
palauttamisen jälkeen. Käsienpesu-mahdollisuus on järjestetty kanoottivajan WC –tiloissa. Tiloissa
on käsikuivaimet, WC -paperia ei käytetä käsien kuivaamiseen.
Seuran kajakin ja muut välineet voit ottaa käyttöösi/palauttaa käyttömaksukalustosta huomioiden
seuraavat ohjeet.
1. Kajakin voit palauttaa ilman, että pyyhit sen huolellisesti ulkopuolelta. Riittää kun
huolehdit, että sen istuinaukkoon ei ole päässyt vettä ja likaa kajakin sisään. Jos olet
säilyttänyt tavaroita laipioluukuissa, on hyvä tarkistaa, ettei niissä ole vettä sisällä. Kajakin
kuivausta varten jokainen pitää mukanaan omaa sientä, pyyhettä tai muuta tarkoitukseen
sopivaa rättiä.

2. Melojien toivotaan käyttävän mahdollisuuksien mukaan esim. omia melontaliivejä ja
melontahanskoja. Meillä on runsaasti liivejä niiden kierron ja kuivumisen turvaamiseksi.
3. Melontaliivien pukeminen voi altistaa kasvosi niiden kosketukselle. Pyritään siis
välttämään kasvojen kontaktit liiviä pukiessa ja niitä riisuessa. Vältä märän liivin
käyttämistä.
4. Aukkopeitteiden käytössä ei ole käsityksemme mukaan tarvetta erityisjärjestelyyn. Vältä
märän aukkopeitteen käyttämistä, sillä se on tullut juuri vesiltä.
5. Vaikka pyrimme minimoimaan ylimääräinen pintojen koskettelun, niin se ei kuitenkaan
poissulje normaaleja huoltotoimenpiteitä, jotta kajakki on taas käyttövalmis seuraavalle
käyttäjälle. Jos et käyttänyt kajakin laipioita tavaroiden kuljettamiseen, älä turhaan availe
luukkuja.
6. Yhteiset kaluston kuivausrätit on poistettu käytöstä toistaiseksi. Jokainen tuo oman
kuivausvälineen mukanaan.
7. Melojen kädensijat puhdistetaan jokaisen käytön jälkeen. Pesuainetta sisältävä suihkepullo
on saatavilla tähän tarkoitukseen vajakirjan vieressä, käytä tähän omaa pyyhettäsi.
8. Melontalähdöt merkitään tavanomaiseen tapaan vajakirjaan. Vajakirjan vieressä on
käsidesiä, seuran edustaja pyyhkii satunnaisesti näppäimistön. Vajakirjaa voi käyttää myös
mobiilisti, ohjeita seuran nettisivuilta.
Toiminta
Jäsenten ryhmämelonnat <50 hlöä ovat mahdollisia.
Seura voi järjestää <50 hlön tilaisuuksia ja talkoita.
Kokouksien ja koulutusten suhteen suosimme toistaiseksi etäkokouksia, esim. johtokunta ja
työryhmät.
Jäsenen vierasoikeus on aktivoitu 1.6. alkaen, mutta oikeus koskee vain melontaa, ei sauna- tai
suihkutilojen käyttämistä.
Oman kanootin omistajat käyttävät omaa kalustoa ja välineitä hyväksi katsomallaan tavalla.
Jokainen jäsen huolehtii yhteisten tilojen siisteydestä ja mahdollisten roskapussien viennistä tarvittaessa,
jotta tilat ovat miellyttävät käyttää. Esimerkiksi kertakäyttöpyyhkeiden käyttö lisää tilapäisesti roskien
syntymistä.
Ohjeet voivat muuttua ja niitä päivitetään tilanteen mukaan. Jokainen osallistuu omalla vastuullaan ja
oman harkintansa mukaan.

