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MELOJAN PUKU- JA SAUNATILOJEN KÄYTTÄMINEN
Kohden uutta kesäkautta 2.5. -12.10.2022
Toukokuun alussa alkaa seurakalustolla melovien melontakausi ja se jatkuu 12.10. asti, jo
pian tämän jälkeen käynnistyy HKK-Talviuimareiden uintikausi. Tämän tiedotteen tarkoituksena on selventää pukuhuoneiden, pesutilojen, saunan ja wc-tilojen käyttöä kaikkien
jäsenten ja näiden vieraiden osalta.
Kiinteistömaksu
Kiinteistömaksu oikeuttaa käyttämään saunapäädyn alakerrassa sijaitsevia pukutiloja, pesutiloja, wc-tiloja ja saunatilaa (yhteissauna). Alla olevassa taulukossa on kerrottu saunaajat. Sauna-aikojen ulkopuolella tilat ovat käytettävissä peseytymistarkoituksessa, mutta
ei lisämaksulliseen aamuvuoron saunomiseen. Saunapäädyn pukutilat eivät ole tarkoitettu vaate- tai varustesäilytykseen.
Kiinteistömaksun suorittanut jäsen on oikeutettu nauttimaan saunastamme myös vailla
melonta- tai kuntosalisuoritusta.
Toiminta ilman kiinteistömaksua
Jäsen, joka ei ole lunastanut itselleen kiinteistömaksua käyttää yksinomaan kanoottivajan
pukutiloja ja wc -tiloja. Uiminen tapahtuu joko saunapäädyn uimalaiturilta tai Sibeliuksen
puiston puoleiselta dragonlaiturilta.
Näin käytät saunoja kesäaikaan
Kantavana ajatuksena on, että HKK- Talviuimareiden jäsenet käyttävät iltaisin ja viikonloppuisin yläsaunoja ja melojat alasaunaa. Keskiviikkoiltoina melontakurssilaiset käyttävät
yläsaunaa klo 20.00 jälkeen. Muina aikoina tilojen käyttäminen pukutilana ja pesutilana
on mahdollista aiempaan tapaan.
Aamusauna (lisämaksu
on 30 €)
alasauna

Maanantai
Torstai
Lauantai
Sunnuntai
7.00 – 10.00 7.00 – 10.00 8.00 – 10.00 8.00 – 10.00

Ilta-aika (perusmaksu)
alasauna

Maanantai – Sunnuntai
14.00 – 23.00

HKK-Talviuimareiden jäsenet käyttävät yhdessä melojien kanssa alasaunaa aamuaikoina ja
kaikkina päivinä klo 14.00 – 17.30 sekä klo 22.00 – 23.00.
Kirjoitamme aina oman nimemme käyttäjävihkoon tilaan tullessamme.
Vierasoikeus
Kiinteistömaksun suorittaneella jäsenellä oikeus tuoda vierasmaksun suorittanut melojavieras kanssaan uimaan.
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Muita ohjeita
Löylytilan tulee olla tyhjä heti sauna-ajan päättyessä eikä saunaa saa käyttää sen jälkeen.
Tämän käytännön noudattaminen on tärkeää saunan kuivumisen varmistamiseksi ja kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Kiukaalle ei ole suositeltavaa heittää löylyvettä ennen tai
jälkeen virallisten sauna-aikojen. Ovet ja ikkunat tulee sulkea illan päätteeksi. Kun jäät
viimeiseksi tiloihimme, toimi silloin ”vahtimestarin” tavoin.
Turvallisuus- ja valvontasyiden vuoksi Melontakeskuksen pukuhuoneissa ei ole yöaikaan
lupa toimia/oleskella.
Alakerran naisten pukuhuoneen laajennusosaa voidaan satunnaisesti käyttää juhlatilan
vaatehuoneena silloin kun juhlatilassa järjestetään tilaisuus – välioven avaa Melontakeskuksen edustaja, joka myös sulkee sen juhlan lähestyessä edellisenä päivänä.
Siivousjärjestely
Kesäkaudella sauna-, suihku- ja pukutilat siivotaan kerran viikossa siivousliikkeen toimesta. Siivoustyö tehdään tiistaisin klo 8.00 – 12.00 välisenä aikana. Ennen siivouksen alkamista voit käydä aamu-uinnilla.
Muilta osin jatkamme tilojen siivoamista talkoovoimin, mutta säännöllisen ammattisiivouksen ansiosta pääsemme vähemmällä. Wc –paperin vaihtaminen alakerran tiloissa
kuuluu jäsenten hoidettaviin tehtäviin, paperia löytyy siivouskomerosta. Yläkerran wc paperin vaihto hoituu Melontakeskuksen edustajan toimesta. Siivousliikkeen välineitä
säilytetään siivouskomerossa meidän siivousvälineiden rinnalla. Käytämme vain omia välineitä siivotessamme.
Korjauksia tulossa
Laituri-, pesu- ja saunatiloihin kohdistuu kesäuintikauden aikana normaaleja pienimuotoisia huoltokorjauksia, huoltotoimista ja niiden ajoista kerrotaan tarkemmin seuran facebook –ryhmässä.
Henkilöt ilman avainta
Ilman avainta liikkuvaa henkilöä ei saa päästää pukuhuonetiloihin tai muihin jäsentiloihin,
ellei tämä luotettavasti voi osoittaa jäsenyyttään Helsingin Kanoottiklubissa.
Ovien sulkeminen
Muista tarkistaa iltaisin, että ovet ja ikkunat ovat suljetut. Jos havaitset toimitilojemme
tuntumassa ns. outoa toimintaa, niin hälytä viranomaiset paikalle soittamalla 112.
Kiinteistön käyttösääntö
Noudatamme kiinteistön käyttösääntöä.
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