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HKK TIEDOTTAA 
 

Kohden uutta kesäkautta 1.5. -15.10.2021 
Uusi melonta-, kesäuinti- ja saunakausi käynnistyy korona -epidemian laskevien 
tartuntamäärien ajassa, mutta edelleen on voimassa kokoontumisia koskevia 
rajoitustoimia, vaikka niidenkin osalla on tullut odotettuja lievennyksiä.  
 
Toukokuun alku tuo melonnanharrastajat Melontakeskukseen ja sen suihkutiloihin 
ja saunoihin – aivan kuten on tapahtunut aikaisempinakin vuosina. Merkittävä osa 
Helsingin Kanoottiklubin jäsenistä on suorittaa sauna- ja suihkutilojen käyttöön 
oikeuttavan maksun, heitä noin 300 kpl ja viime vuosina on noin 120 – 140 HKK-
Talviuimareiden jäsentä suorittanut kesäkauden uimiseen ja saunomiseen 
oikeuttavan maksun.  Melojien ja kesäkauden uimareiden määrä on kesäkaudella 
suurempi kuin talvikaudella talviuimareita saunatiloissa. 
 
Helsingin Melontakeskus ja molemmat seurat tekevät parhaansa, että kesäkauden 
toiminta sujuisi koronaturvallisesti – aivan kuin viime talvikaudella tapahtui 
talviuinnin ja kuntosalin osalta.  Kiitos siitä kuuluu tilojen käyttäjille.  Uuteen 
kesään lähdemme kolmen saunan kapasiteetilla, kun aiemmin on melojien tai 
uimareiden jäsenkäytössä ollut alakerran jäsensauna.  Nyt toimimme ainakin 
alkukesän ajan alasaunan lisäksi kahden yläkerran saunan voimin turvaetäisyyksien 
varmistamiseksi.  Pääsääntö on, että yläsaunat ovat iltaisin uimareiden käytössä ja 
alasauna totutusti melojien käytössä. 

 
Terveysturvallisuus edellä 

Tätä kirjoitettaessa on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräämä 
enintään kuuden henkilön kokoontumisrajoitus. Monet liikuntapalveluja tarjoavat 
tilojen haltijat tulkitsevat seuran vakiovuoron kuuluvan yksityisyyden piiriin eikä se 
siten ole kokoontumisrajoitusten alaista toimintaa, näin seuroilla on mahdollisuus 
päättää myös osallistujien lukumäärästä.  Melontakeskuksen linjaus on saunojen 
osalta enintään 6 henkilöä yhtä saunaa kohden ja löylyhuoneessa tulee välttää 15 
minuuttia pidempää yhtäjaksoista oleskelua, sauna-ajan kokonaiskerto on 45 min. 
Puku- ja pesutilat ovat omia kokonaisuuksia eikä niissä oleskelevia ihmisiä lasketa 
tähän kuuden henkilön lukumäärään.  Seuraamme viranomaisten tiedotusta ja 
ohjeistuksemme voi muuttua sen perusteella. 
 
Epidemian ajan tiloissamme on saatavilla käsidesiä ja desinfioivia pesuaineita.  
Löylyhuoneessa tulee käyttää henkilökohtaista laudeliinaa. 
 
Kirjoitamme aina oman nimen käyttäjävihkoon tilaan tultaessa. 
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Alasaunan lämmitysajat 

Melojien jäsensauna lämpiää iltaisin klo 17.30 – 23.00.  Sauna on valmis jo klo 
14.00 ja se on ns. yhteiskäytössä uimareiden kanssa klo 17.30 asti.  Yhteinen 
sauna-aika on myös iltaisin klo 22.00 – 23.00. 
 
Keskiviikko on ennalta arvioiden ruuhkainen päivä klo 20.00 jälkeen, sillä 
keskiviikkoretket päättyvät noihin aikoihin ja myös melontakurssit lopettavat 
pelastautumisharjoituksensa hieman myöhemmin.  Molemmat yläsaunat ovat 
melojien käytössä klo 20.00 alkaen. 
 
Käynti yläsaunoihin ja uiminen tapahtuu melonnan jälkeen aina ulkokautta, siis 
parvekkeen kautta.  Tiloista poistutaan sisäkautta.  Pesuhuoneiden ulko-ovet 
aukeavat jäsenavaimella. 

 
Aamusauna 

Melontakeskuksen alakerran sauna lämpiää aamuisin tiistaisin ja torstaisin klo 7.00 
– 10.00 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 8.00 – 10.00.  Aamusaunojan tulee 
suorittaa 30 euroa seuran tilille FI59 1745 3000 1752 42 kiinteistömaksun lisää, 
peruskiinteistömaksu oikeuttaa saunomaan klo 17.30 – 23.00. 
 

Korjauksia tulossa 
Laituri-, pesu- ja saunatiloihin kohdistuu kesäkauden aikana normaaleja 
pienimuotoisia huoltokorjauksia, huoltotoimista ja niiden ajoista kerrotaan 
tarkemmin seuran facebook –ryhmässä.   
 
Alasaunan edustan terassi uusitaan 5.5. – 6.5.  Työ estää liikkumisen alasaunasta 
ulos ja sisään.  Seuraa rakentajien ohjeistusta paikalla. 

 
Kuntosali 

Melontakeskuksen kuntosali on kuntosalimaksun suorittaneiden käytettävissä, 
mutta ainakin toukokuun ajan harjoitusvuoro on varattava netissä osoitteessa 
https://helsinginmelontakeskus.fi/varaasauna/. 
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