VÄHÄN ERILAINEN MELONTASEURA
Helsingin Kanoottiklubi ry perustettiin 9.8.1925 ja se on maamme vanhin melonnan erikoisseura. Se on melonnan monialaseura. Panostamme erityisesti alkeiskoulutukseen ja lajin
tunnettavuuden sekä harrastusedellytysten lisäämiseen. Seura kuuluu jäsenenä Suomen
Kanoottiliitto ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu –yhdistyksiin.
HKK:ssa ajatellaan, että retkimelontakin on urheilulaji ja siksi opettamamme melontatekniikka sisältää kilpamelonnan ominaispiirteitä. Emme halua nostaa melontaharrastusta extream
–lajien joukkoon, koska retkimelonta on hauska, helppo ja turvallinen harrastus oikein toteutettuna. Eräiden melojien suorittamat ”melontaseikkailut” ovat yksittäistapauksia eikä perusmelojan harrastus ole lainkaan sama laji. Meillä ajatellaan myös, ettei perusmelojan tarvitse sanottavasti keventää kukkaroaan ostamalla ”kaikenmaailman hilavitkuttimia” mukamas turvallisuuden nimissä – turvallisuus alkaa korvien välistä ja se tukeutuu hyvään melontataitoon. Haluamme keskittyä olennaiseen – KISS - Keep it simple, Stupid!
HKK hyväksyy jäseneksi myös henkilöitä, jotka eivät ole käyneet meidän tai jonkin muun seuran alkeiskurssia. Toki suosimme kurssin käymistä, mutta emme koe ohi kurssin seuraan liittymistä turvallisuusriskinä, koska jäsenkalustomme käyttö on suljettuna hyvin kylmien vesien
ajan.
HKK:n omassa toiminnassa painopisteet ovat melontakurssien, koulujen melontakokeilujen,
jäsenkoulutuksen ja keskiviikkoretkien alueilla. Seuran järjestämää toimintaa ohjaa turvallisuusasiakirjamme ja sen toimintokohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Seuramme noudattaa
kuluttajaturvallisuuslakia avoimessa ja seuran itsensä järjestämässä toiminnassa.
Seuran taloustoiminnan periaatteena on kerätä jäsenistöltä sellainen määrä maksuja, että
HKK:n suoranaiset taloudelliset velvoitteet voidaan hoitaa ja että seura on taloudellisesti vakaalla perustalla. Jäsen- ja muiden maksujen edullisuuden taustalla on jäsenten osallistuminen yhteisiin toimintoihin eli talkoisiin – emme halua ajatella, että ”rahalla saa ja kanootilla
pääsee”. Meillä meloja ei ole maksava asiakas, vaan jäsen ja yksi monista seuran toimijoista. Melonnan alkeiskurssit järjestetään vapaaehtoistyönä.
HKK:n tukikohtana toimii Helsingin Melontakeskus (www.helsinginmelontakeskus.fi) osoitteessa Rajasaarenpenger 8, 00250 Helsinki, minkä Helsingin Kanoottiklubi ry perusti vuonna 1993. HKK:n lisäksi yhtiön osakkaina toimivat seuran sisaryhdistykset HKKTalviuimarit, HKK-Dragon ja Suomen Dragonliitto sekä lähes 100 henkilöosakasta. Melontakeskus vuokraa seuraan kuulumattomille henkilöille kanootteja ja SUP -lautoja ja järjestää
elämystapahtumia. Osa HKK:n jäsenistä osallistuu tähän varainhankintaan toimimalla melontasafareiden (elämyspalvelua) ohjaajina. Melontakeskusrakennuksen toiminnasta aiheutuvia kuluja peitetään osittain juhlapalvelutoiminnalla järjestämällä perhejuhlia, yritysjuhlia,
koulutustilaisuuksia ja saunailtoja.

HKK:n sisarseura HKK-Talviuimarit tarjoaa yli 360 jäsenelleen mahdollisuuden talviuintitoimintaan ja sekä kesäkaudella luontouintiin ja saunomiseen. Seura on järjestänyt mm. Avantouinnin MM -kilpailut.
HKK:n seuraperheeseen kuuluva Suomen Dragonliitto koordinoi Suomessa tapahtuvaa dragonmelontatoimintaa, valvoo sen turvallisuusasioita ja kilpailutoimintaa erityisesti hyväntekeväisyystoiminnan osalta. Dragonmelonnan tuotoilla on vuodesta 1990 järjestetyn hyväntekeväisyysmelonnan avulla tuettu HUS:sin Lastenklinikkaa yli 530.000 euron rahalahjoituksella. Valtakunnallisesti dragonmelontatapahtumien avulla on lahjoitettu lasten terveydenhoitoon yli 1.000.000 euroa.
Edellä kerrotun ohessa harrastamme myös MELONTAA, kukin kykyjensä ja tarpeidensa mukaan. Jokainen melontalenkki on yhtä arvokas – oli se lyhyt tai pitkä ja melontavauhti nopea
tai hidas.

