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TERVETULOA JÄSENEKSI HELSINGIN KANOOTTIKLUBIIN
Tervetuloa jäseneksi. Seuraan tutustumista varten haluamme kertoa muutamia keskeisiä uutta
seuraasi koskevia asioita.
Helsingin Kanoottiklubi kuuluu osana ”HKK – melontakonserniin”, johon kuuluvat Helsingin
Kanoottiklubi Ry:n lisäksi HKK-Talviuimarit Ry talviuinnin harrastajille, HKK – Dragon Ry, joka
järjestää Dragon – melontakisoja, nuorisomelontaa järjestävä Humalluodon Kanoottiklubi Ry sekä
Helsingin Melontakeskus Oy, joka omistaa melontakeskuksemme rakennukset, vuokraa kanootteja
ja tarjoaa elämyspalveluita sekä tarjoaa juhlatiloissa tapahtuvaa pienimuotoista ravintolatoimintaa.
Maksut
Liittymisvuoden jäsenmaksu on tänä vuonna yhdeltä henkilöltä 135 euroa (HKK:n kurssi suoritettu
tänä vuonna) tai 199 euroa (muun seuran kurssi tai kurssi puuttuu) Liittymisvuoden jäsen- ja
käyttömaksuilla voit poikkeuksellisesti meloa liittymisvuotena rajattomasti ja käyttää
Melontakeskuksen kiinteistöpalveluja (pukuhuoneet ja sauna) käyttömaksukauden ajan. Seuraavina
vuosina jäsenmaksuihin liitetyt maksut ovat valinnaisia käyttötarpeesi mukaan. Jos jäsenellä on oma
kajakki ja sitä säilytetään Melontakeskuksen vuokrapaikalla, kalustomaksu vaihtuu erikseen
laskutettavaksi paikkamaksuksi, mikäli et halua käyttää seuran kalustoa oman kajakkisi lisänä.
Toiminta alkaa
Uutena jäsenenä tietosi kirjataan mahdollisimman pikaisesti jäsenrekisteriin, minkä jälkeen nimesi
on melontaoikeutettujen joukossa ja voit aloittaa melomisen.
Tutustu ohjesääntöihin sivuillamme kohdassa
https://helsinginkanoottiklubi.fi/index.php/aineistopankki
Jäsenavain
Jäsenpäivystyksessä Sinulle luovutetaan seuran jäsenavain. Sillä voit avata kanoottivajan yläkerran
sekä ensimmäisessä kerroksessa olevan käyttömaksukajakkivaraston ovet (kanoottirakennuksen
Rajasaaren puolella). Kanoottivaraston yläkerrassa olevat paikat ovat seuran jäsenille luovutettuja
omistuskanoottien vuokrapaikkoja. Jäsenavaimella pääset juhlarakennuksen päädyssä olevaan
alakerran jäsensaunaan, joka on yhteinen naisille ja miehille (kaupungin puoleinen saunan
pukuhuone ja pesutila ovat miehille ja Rajasaaren puoleinen naisille).
Tiedotustoiminta
Seuran päivittäinen tiedotus tapahtuu ensisijaisesti Facebook -ryhmän välityksellä. Muu tiedotus
hoituu HKK:n kotisivujen (www.helsinginkanoottiklubi.fi), e-mailin sekä postitse lähetettävien
jäsenlehtien välityksellä. Osoitteessa (https://helsinginkanoottiklubi.fi/aineistopankki) julkaistaan
mm. uuden jäsenen ohje, jäsenen käsikirja ja Melaset -jäsenlehti. Kotisivuiltamme löydät paljon
muuta hyödyllistä tietoa seurasta ja melontaan liittyvistä aiheista.
Liittymällä seuran suljettuun fb –ryhmään saat heti tietoa mitä seurassasi tapahtuu.
https://www.facebook.com/groups/5852117766
HKK toimii mobiilisti facebookissa osoitteessa
https://m.facebook.com/#!/groups/5852117766/?ref=group_browse.

HKK on mukana myös julkisessa Facebookissa, mutta siellä ei ole jäsentiedotteita vaan se on
ulkoisen markkinoinnin alusta.
Ohjesäännöt
Tutustu seuran maksu- ja toimintaohjesääntöihin osoitteessa Aineistopankki.
Melonta
Lähtiessäsi melomaan sinun tulee täyttää kanoottivajan yläkerrassa olevan tietokoneen
vajapäiväkirjaan oman melontamatkasi tiedot (mm. melojan nimi, lähtöaika, reitti, kajakin
numero ja arvioitu paluuaika sekä paluun jälkeen toteutunut paluuaika). Vajapäiväkirjan
käyttöohjeet ovat tietokoneen näytön viereisellä seinällä. Vajapäiväkirjaa pidetään mm.
onnettomuustilanteiden varalta ja Helsingin kaupungin aikuisliikunta-avustuksien
anomisperusteena. Sen käyttäminen koskee myös omalla kajakilla/kanootilla melovia.
Vajakirjaan tehtyjen merkintöjen jälkeen voit valita melan, aukkopeitteen ja liivit yläkerran
käyttömaksukalustotarvikkeista (vajakirjan vierestä omilta telineiltään) ja ottaa käyttöösi alakerrasta
valitsemasi käyttömaksukajakin. Takasin tultuasi kuittaa itsesi palaneeksi vajakirjaan.
HUOM! kajakkiin saa mennä vain sen ollessa vedessä. Jos haluat säätää jalkatuet itselle
sopivalle kohdalle, niin voit istua kajakin viereen laiturilla ja siten arvioida oikean etäisyyden
istuimesta ja varmistaa jalkatukien säädöt kajakin ollessa vedessä. Osassa kajakeista on jalkatukien
säätö mahdollista myös vedessä istuttaessa.
Käyttömaksukajakit varastoidaan niille varattuun tilaan keula edellä, jotta säätöevällä tai
peräsimellä varustetut kajakit eivät vaurioituisi.
Kanoottivajan yläkerran keskikäytävällä pukuhuoneiden vieressä on kaksi kolikoilla toimivaa
kaapistoa sekä varusteiden luona ja pukuhuoneissa isompilokeroiset kaapit, joihin voit jättää
tavaroita lukkojen taakse melontavaelluksen ajaksi. Muista lukita kaikki avaamasi ovet, lähtiessäsi
melomaan tai melonnan jälkeen pois Melontakeskuksesta, mikäli Melontakeskuksessa ei ole muita
jäseniä.
Melontaretket
Keskiviikkoretket on tarkoitettu kaikille jäsenille, myös seuran uusille aloitteleville jäsenille ja
niiden vaativuusaste on matala, jotta kaikki voisivat osallistua niihin. Seuran järjestämistä
melontaretkistä on tietoa seuran Fb -sivuilla ja kotisivuillamme.
Vierasmaksut
Jäsenenä voit ottaa mukana yhden vierailijan melomaan kanssasi maksamalla vierasmaksun
melojan nimellä varustetussa kirjekuoressa yläkerran maksulaatikkoon (pukuhuoneiden seinustalla
oleva lukittu harmaa peltilaatikko, johon vajakirjapöydän (PC) laatikosta otettuun kuoreen laitetut
rahat laitetaan). Vierasmaksut voi tarkistaa seuran maksuohjesäännöstä ja maksulaatikon kannesta.
Kajakkien pitempiaikainen käyttö
Käyttömaksu oikeuttaa yhtä lähtöä kohden yhteen yöpymiseen, esim. La – Su -retki. Jos haluat
käyttää käyttökalustokajakkia pidempiin melontaretkiin tai siirtää kajakin maitse johonkin muualle,
niin tutustu kalustosääntöömme, joka löytyy aineistopankista.
Melontavinkkejä
Tänä vuonna julkaistaan uutuutena seuran YouTube -kanavalla melonnan alkeiskursseja tukevaa
materiaalia ja tekniikkavinkkejä

(https://www.youtube.com/watch?v=rRFgIc5hPtA&list=PLecQYdlGV5sBXMAVDqjNo8CXbg7JRQ9a).
Seuran kotisivuilla on julkaistu havainnollinen melonta-opas
(https://helsinginkanoottiklubi.fi/lajitieto).
Jäsensaunat
Jäsenenä sinulla on oikeus saunoa jäsensaunassa maksettuasi kiinteistön käyttömaksun. Sauna
lämpiää päivittäin kesäkaudella, pääsääntöisesti klo 14.00 - 23.00, katso lisää netistä Aineistopankki
> saunaohje 2021.
Kuntosalin käyttö
Kuntosalikortin hinta on 50 € / kausi, joka suoritetaan ennakkoon. Maksutositetta vastaan saa.
kuntosalikortin jäsenpäivystyksestä.
Kuntosalikaudet ovat:
Kesäkausi 1.5. – 15.10
Talvikausi 16.10. – 30.4.
Talkootoiminta
Talkootoiminta kuuluu oleellisena osana seuratoimintaan. Talkoilla tehdään:
• Kevät- ja syystalkoot, jolloin kunnostetaan tiloja ja kalustoa (esim. pihansiivous,
turvaveneiden ja laitureiden laitto kesä- tai talvikuntoon, kajakkien korjaus jne.)
Kurssitoiminta- ja safarit, joihin vaaditaan jo enemmän melontakokemusta ja seuran
antamaa koulutusta. Kesäkaudella on tarvetta usealle kymmenelle turvaveneen kuljettajalle,
melontaohjaajalle sekä apuohjaajalle.
• Asiakastilaisuuksia (kokin työt, siivous-, tiskaus-, tarjoilu-, muut järjestelytyöt), joihin
tarvitaan varsinkin kevät-, kesä- ja syksyaikaan melko paljon talkooapua. Tämä on seuralle
yksi tärkeä varainhankintamuoto jäsenmaksun pitämiseksi kohtuutasolla.
Avoimista talkoista ilmoitetaan Facebookissa ja joissain tapauksissa myös e-maililla. Lisäksi
järjestetään kohdennetusti erityistä osaamista tai sitoutumista edellyttäviä talkoita.
Talviuinti
HKK:n jäsenenä voit liittyä myös talviuimareihin ilmoittautumalla heidän jäsenekseen sekä
maksamalla jäsenmaksun. Lisätietietoja saat seuran puheenjohtajalta Pasi Peltoselta GSM 040 5555
111. Ilmoittautuminen jonotuslistalle tapahtuu osoitteeseen toimisto@hkk-talviuimarit.fi ja seuran
toimintaan voit tutustua osoitteessa www.hkk-talviuimarit.fi.

