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TALVIUIMARIT TIEDOITTAA
Talvikausi jatkuu 15.5. asti
HKK-Talviuimareiden hallitus on päättänyt pidentää talviuintikautta kahdella viikolla, koska kevätkaudella
monen jäsenen sauna- ja uimakäynnit vähenivät ja jopa päättyivät korona -epidemian vuoksi. Huhtikuun
puolivälissä ilmestyi Melontakeskuksen edustalle Lauttasaari – Rajasaari -viemärityömaan rakentajia, uimiseen ja saunomiseen tällä näyttäisi olevan nykytiedon mukaan vähäinen vaikutus. Tämän lisäajan tarjoamisella haluamme auttaa seuramme jäseniä palaamaan vähitellen normaaliin uintiharrastuksen pariin.

Kesäuintikausi alkaa 16.5.
Kesäuintikausi käynnistyy 16.5.ja se päättyy uuden talviuintikauden käynnistymistä edeltävänä iltana 15.10.2020.
Kesäuintimaksu
Kesäuintimaksu koskee vain niitä HKK-Talviuimarit ry –yhdistyksen jäseniä, jotka haluavat uida ja
saunoa Melontakeskuksen jäsensaunassa kesäkaudella.
Korjauksia tulossa
Laituri-, pesu- ja saunatiloihin kohdistuu kesäuintikauden aikana normaaleja pienimuotoisia huoltokorjauksia, huoltotoimista ja niiden ajoista kerrotaan tarkemmin seuran facebook –ryhmässä.
Epidemian vaikutukset kohdistuvat urheiluun ja liikuntaan myös taloudellisesti ja siksi Melontakeskus ei voi toimintansa varmistamiseksi toteuttaa suuria huoltotöitä, mutta syksyllä asiaa tarkastellaan uudelleen.
Väistölaituri
Viemärirakentamisen ajan toimii varsinaisen uimalaiturimme väistölaiturina Sibeliuksen puiston
puoleinen laituri, johon on asennettu uimaportaat.
Siivousjärjestely
Kesäkaudella sauna-, suihku- ja pukutilat siivotaan kerran viikossa siivousliikkeen toimesta. Siivoustyö tehdään perjantaisin klo 9.00 – 12.00 välisenä aikana. Ennen siivouksen alkamista voi
käydä aamu-uinnilla.
Muilta osin jatkamme tilojen siivoamista talkoovoimin, mutta säännöllisen ammattisiivouksen ansiosta pääsemme vähemmällä. Wc –paperin vaihtaminen kuuluu jäsenten hoidettaviin tehtäviin,
paperi ja sen vaihdon mahdollistava avain löytyy siivouskomerosta. Siivousliikkeen välineitä säilytetään siivouskomerossa meidän siivousvälineiden rinnalla. Käytämme omia välineitä siivotessamme. Epidemian ajan tiloissamme on saatavilla käsidesiä ja desinfioivia pesuaineita.
Uuden uimakauden maksut
Kesämaksu talvikauden jäsenille on 115 euroa. Pelkästään kesäkauden jäseniltä kannetaan lisäksi
jäsenmaksu, joka on 20 euroa.
Jatkamme viime kesänä suosittua aamusaunan lämmittämistä, sauna lämpiää kolmena aamuna per
viikko aamusaunan, siitä nauttimaan haluavien tulee suorittaa 30 euron lisämaksu.
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Uintimaksun voi suorittaa myös Smartumin ja Edenredin liikuntaseteleillä. Maksaminen tapahtuu
kesäkaudella melojien jäsenpäivystyksessä tiistaisin klo 17.30 – 18-30. Ensimmäinen jäsenpäivystys järjestetään 19.5. Verkkomaksaminen on mahdollista lisäksi SporttiPassilla ja Smartumilla.
Pukuhuoneet
Uintitoimintamme käytössä on kaksi pukuhuonetta, toinen naisille ja toinen miehille. Talon eteläpäädystä katsoen miesten pukuhuoneeseen käydään oikeanpuoleisen suihkutilan kautta. Naiset
voivat käyttää talon länsipuolen sivuovea. Juhlatilojen vaatehuonetta voidaan käyttää naisten pukuhuoneen laajennuksena silloin kun juhlatoiminta on pysähdyksissä – välioven avaa Melontakeskuksen edustaja, joka myös sulkee sen juhlan lähestyessä edellisenä päivänä.
Hallitus toteaa, että viranomaiset ovat asettaneet henkilömäärään perustuvia kokoontumisrajoituksia, joita tulee noudattaa.
Sauna-ajat
Sauna-ajat ovat seuraavat:
▪
Iltasauna lämpiää klo Ma – Su klo 15.00 – 23.00
▪
Aamusauna lämpiää Ma ja Ke klo 7.00 – 9.30 ja La klo 8.00 – 10.00
▪
Uiminen on mahdollista myös ennen iltasaunavuoron alkamista
Yksittäisen sauna/uintikerran enimmäiskestoajaksi suositellaan korkeintaan 60 min pituista aikaa,
jotta pukuhuone-, sauna- ja sosiaalitilat toimisivat mahdollisimman hyvin. Pukeutumiselle varataan
15 min. aika ennen ja jälkeen saunan. Kesäkaudella tiloja käyttävät myös HKK:n melojat, mutta
alkukaudesta melontakurssilaiset eivät käytä saunaa. Tällä pyritään välttämään henkilömääriä saunatiloissa.
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 saa heittää löylyvettä ennen tai jälkeen virallisten sauna-aikojen. Ovet ja ikkunat tulee sulkea illan päätteeksi, kun jäät viimeiseksi tiloihimme, silloin ”vahtimestarin” tavoin.
Uintiajat
Turvallisuus- ja valvontasyiden vuoksi ei ole Melontakeskuksen pukuhuoneissa yöaikaan lupa toimia/oleskella.
Lisäohjeet
HKK-Talviuimareiden hallitus on julkaissut epidemian vuoksi lisäohjeita, ne ovat luettavissa ulkoovilla ja seuran fb -ryhmässä. Ohjeet koskevat myös melojia.
Vierasoikeus
HKK-Talviuimarit ry:n jäsenillä ei ole oikeutta tuoda vieraita kanssaan uimaan. Poikkeuslupia
esim. ulkomaalaisia vieraita varten voi kysellä yhdistyksen toimistosta. Mahdollisen uuden jäsenen
tuominen tutustumiskäynnille on mahdollista, kunhan siihen pyydetään lupa toimistolta.
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Maksunvalvonta
Valvomme pistokokein jäsenmaksun suorittamista voidaksemme poistaa maksunsa laiminlyöneet
henkilöt tiloistamme. Pidä siis maksukuitti mukanasi!
Henkilöt ilman avainta
Ilman avainta liikkuvaa henkilöä ei saa päästää pukuhuonetiloihin, ellei tämä luotettavasti voi
osoittaa jäsenyyttään seurassa tai Helsingin Kanoottiklubissa.
Puhtaanapito ja huolto
HKK-Talviuimareiden käytössä olevien tilojen siisteydestä huolehtiminen kuuluu yhdistyksen jäsenille, tasapuolisesti itse kullekin. Huomioi maksulomakkeeseen tehty merkintä – se velvoittaa
jokaista maksunsa suorittanutta jäsentä!
Suihkuovien edustalla on kaksi ”jalkapaljua” jalkojen huuhtomista varten.
Ovien sulkeminen
Muista tarkistaa iltaisin, että ovet ja ikkunat ovat suljetut. Jos havaitset toimitilojemme tuntumassa
ns. outoa toimintaa, niin hälytä viranomaiset paikalle soittamalla 112.
Arvoesineet
Pukutiloissa ei ole kaapistoja arvoesineiden säilyttämiseksi.
Pysäköintipaikat
Rajasaarenpenkereen ja Merikannontien risteysalueelle on asennettu pysäköintimittari, mutta toistaiseksi se ei koske penkereellä sijaitsevia pysäköintipaikkoja. Pysäköintimahdollisuutta saattaa
heikentää viemärityön vuoksi tapahtuvat rakennustyöt katualueella ja sen tuntumassa.
Alkoholin käyttäminen saunassa/pukuhuoneissa
Alkoholin nauttiminen uimapaikalla ei kuulu toimintatapoihimme.
Liikkuminen piha-alueella
Piha-alueemme on jäsentoiminnan osalta autovapaa –vyöhyke eli piha-alueelle ei ole lupa ajaa autolla ja pyörät jätämme pyöräparkkiin, joka sijaitsee rakennuksemme pohjoispäädyssä eli tontille
saavuttaessa vasemmalla. Pihatiemme alkuosassa on kiinteä autolla ajon estävä keltainen tolppa.
Sen eteen ei saa pysäköidä autoa, koska kysymyksessä on ns. pelastustie, jota tarvittaessa käyttäisivät ambulanssi ja paloauto.
Piha-alueelle tuotavien koirien tulee olla kytkettynä eikä niitä saa tuoda sisätiloihin. Ranta-alueella
on nähty ajoittain minkki, mikä kannattaa huomioida oman lemmikin turvallisuuden kannalta.
Jäsenpäivystykset
Kesäkaudella ei ole jäsenpäivystystä, jäsenpäivystys hoituu melojien jäsenpäivystyksen yhteydessä.
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Seuran toimisto
Toivomme, että talviuimarit hoitaisivat jäsenasiansa ensisijaisesti sähköpostilla, jonka osoite on
toimisto@hkk-talviuimarit.fi. Mahdollisista osoitemuutoksistasi Sinun tulee ilmoittaa HKKTalviuimareiden toimistoon.
Huoltokatkot
Sauna-, pesu- ja pukuhuonetiloissa tehtävät huollot ja korjaukset toteutetaan pääsääntöisesti sulkemalla kohteena oleva tila ja/tai uimalaituri töiden vaatimaksi ajaksi. Suljettu tila on tällöin täydellisesti käyttökiellossa. Mahdollisista tilapäisistä sulkemisista kerrotaan ennakkoon seuran fb –
sivuilla.
Vikahavainnot
Jos havaitset olennaisia vikoja tai turvallisuusuhkia uimapaikan varusteissa tai käyttämissämme tiloissa, ilmoitathan havainnoistasi heti Pasi Peltoselle, puh. 0405555111 tai Melontakeskuksen toimistoon osoitteella toimisto@hkk-talviuimarit.fi. Uintipäiväkirjoihin tehdyt merkinnät tai ”jonnekin jätetyt lappuset” eivät välity edelleen. Mahdollisista puutteista/vioista ilmoittaminen on tärkeää
oman ja seurakaverin turvallisuuden kannalta.
Turvallisuus
Turvallisuusasioiden osalta kertauksena seuraavat periaatteet, mikäli havaitset laitteen toimintahäiriön tai muun turvallisuutta uhkaavan asian:
- auta mahdollisen onnettomuuden uhria
- hälytä tarvittaessa apua numerosta 112
- seuraa ympäristöä ja laitteiden kuntoa
- rajoita mahdollisen vahingon laajeneminen
- tiedota muita tiloja käyttäviä mahdollisesta uhkasta
- älä käytä vialliseksi epäilemääsi laitetta ja estä sen käyttö
- tee vikailmoitus seuran toimistoon ja puheenjohtajalle
Seuran tai Melontakeskuksen puolesta ei ole järjestetty valvontaa uimapaikalle, minkä vuoksi on
tärkeää, että yllä kerrottuja ohjeita noudatetaan. Samoin on tärkeää, että mahdollisia sulkumerkkejä
tai ilmoituksia noudatetaan. Kovalla tuulella uimiseen ja laiturin käyttämiseen sisältyy vaaratekijöitä, jotka uimarin tulee tiedostaa.
Muut tilojen käyttäjät
Saunaa käyttävät samanaikaisesti myös Helsingin Kanoottiklubin jäsenet liikuntasuorituksensa yhteydessä.
Kuntosalin käyttö
Melontakeskuksen kuntosali on talviuimareiden käytettävissä 1.5.2020 – 15.10.2020 välisen ajan
hintaan 50 euroa. Kuntosali on jäsenten käytettävissä aina, milloin siellä ei ole varattuja harjoitusvuoroja. Salia ei ole tarkoitettu ”bodareiden saliksi” vaan jäsenten harjoitustilaksi.
Kuntosalimaksut suoritetaan omatoimisesti ilman erillistä laskua HKK-Talviuimareiden tilille Nordea. FI63 1745 3000 1752 67. Uusia kuntosalikortteja saa maksukuittia vastaan melojien jäsen-
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päivystyksestä, mutta kerro siitä ajan ja paikan varmistamiseksi. Vanhoille kortin haltijoille riittää
maksun uudistaminen. Kuntosalin käyttäjien tulee kirjata nimensä kuntosalivihkoon.
Valvontakamerat
Melontakeskuksen alueella on toiminnassa tallentava kamerajärjestelmä, sen rekisteriseloste löytyy
http://helsinginmelontakeskus.fi/images/REKISTERISELOSTE_kamerat.pdf. Kamerat valvovat
talon sivuja pl. saunapääty ja lisäävät myös Melontakeskuksen käyttäjien turvallisuutta.
Liity seuran facebook –ryhmään ja ilmoita sähköpostisi
Seuran fb –ryhmään kuuluu yli 300 jäsentä. Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni seuramme
jäsen liittyisi tähän ryhmään – se on ylivoimaisesti helpoin tapa saada lähetettyä jäsenille pikaisia
tiedotteita. Ryhmässä on jaettu runsaasti poikkeusoloihin tai rakentamiseen liittyviä tiedotteita. Jäsenet voivat julkaista ryhmässä omia kuviaan ja tiedotteitaan.
Lähetä oma sähköpostiosoitteesi osoitteeseen toimisto@hkk-talviuimarit.fi, mikäli et vielä ole sitä
lähettänyt.
WWW-sivut
Seuran internet – sivu toimivat osoitteessa www.hkk-talviuimarit.fi.
Hallitus
HKK -Talviuimareiden hallitukseen kuuluvat seuraavaan vuosikokoukseen asti seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri/taloudenhoitaja
Jäsen
Jäsen

Pasi Peltonen
Erkki Nyberg
Risto Fagerholm
Tapio Nieminen
Rauli Pennanen

----
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