HKK-Talviuimarit
Jäsentiedote kesäkausi 2022

TALVIUIMARIT TIEDOTTAVAT
Kohden uutta kesäkautta 1.5. -15.10.2022
Toukokuun alussa alkaa talviuimareiden kesäuintikausi. Uimakausi on lisämahdollisuus
eikä sen jättämisellä väliin ole vaikutuksia jäsenyyden jatkumiseen. Kesäuintimaksu koskee vain niitä seuran jäseniä, jotka haluavat käyttää tiloja kesäkaudella.
Kesäuintimaksu
Kesäuintimaksun määrä on 125 euroa ja mikäli haluat käyttää saunaa myös neljänä aamuaikana, maksa 30 euroa lisämaksua tästä mahdollisuudesta. Toimintaa koskeva lasku
on lähetetty 12.4.2022.
Sellaisten uimarijäsenten, jotka ovat myös Helsingin Kanoottiklubin jäseniä, ei tarvitse
maksaa kuin Kanoottiklubin maksut.
Maksun voi suorittaa myös liikuntaseteleitä tarjoavin Smartumin, Edenredin, ePassin ja
Eazybraken mobiili-/verkkomaksamisella.
Melojat aloittavat kautensa
Toukokuun alku tuo melonnanharrastajat Melontakeskukseen ja sen suihkutiloihin ja saunoihin, kuten on tapahtunut aikaisempinakin vuosina. Merkittävä osa Helsingin Kanoottiklubin jäsenistä on suorittanut sauna- ja suihkutilojen käyttöön oikeuttavan maksun, heitä
noin 300 kpl. Viime vuosina on noin 120 – 140 HKK-Talviuimareiden jäsentä suorittanut
kesäkauden uimiseen ja saunomiseen oikeuttavan maksun, mutta jäsenmäärämme kasvun vuoksi tuo määrä kasvanee. Uimareita ja melojia on kesäkaudella lukumääräisesti
enemmän kuin talvikaudella talviuimareita.
Näin käytät saunoja kesäaikaan
Kantavana ajatuksena on, että uimarit käyttävät iltaisin yläsaunoja ja melojat keskiviikkoiltaa koskevin poikkeuksin vain alasaunaa. Muina aikoina tilojen käyttäminen pukutilana ja
pesutilana on mahdollista aiempaan tapaan.
Aamusauna
alasauna

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

Iltapäivä
alasauna

Maanantai – Sunnuntai
14.00 – 17.30
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Iltasauna
Maanantai
– Keskiviikko
molemmat yläsaunat
Tiistai
17.30 – 22.00
17.30 – 20.00
Myöhäisaika
alasauna

Maanantai –
(ei Keskiviikko)
22.00 – 23.00

Tiistai

ja

Torstai
Sunnuntai
17.30 – 22.00

Torstai

–

–

Sunnuntai

”Suomeksi edellinen”
1. Lisäsaunominen aamuaikaan tapahtuu alasaunassa.
2. Iltapäivällä saunotaan alasaunassa
3. Ilta-aikaan saunotaan vain yläsaunoissa, keskiviikkoisin saunominen päättyy klo 20.00
4. Myöhäisaikana saunotaan alasaunassa yhdessä melojien kanssa
Saunomisen kesto:
Yksittäisen sauna/uintikerran enimmäiskestoajaksi suositellaan korkeintaan 60 min pituista aikaa, jotta pukuhuone-, sauna- ja sosiaalitilat toimisivat mahdollisimman hyvin
(=saunojien vaihtuvuus). Pukeutumiselle varataan 10 min. aika ennen ja jälkeen saunan.
Kirjoitamme aina oman nimen käyttäjävihkoon tilaan tultaessa.
Toimintatavan perustelu:
- melojat käyttävät alasaunaa, koska vaatteiden mukana kulkeutuu huomattava määrä
vettä
- keskiviikkoisin noin 20.30 alkaen rantautuu poikkeuksellisen paljon melojia (alkeiskurssi ja keskiviikkoretki) ja silloin kaikki sauna- ja suihkutilat on varattu melontatoimintaa varten
Poikkeukset:
- toukokuussa ja syys-lokakuussa itäpuolen saunaa käyttävät Kuntoklubi Pumpun veteraanit klo 13.30 – noin 17.30 (tarkista tilanne ennen tilaan astumista)
- yritysryhmien melontasafarit (niiden pukutilan tarve selviää tilausten myötä, usein ne
ovat iltapäivästä. Varauksen toteutuessa kesäuimarit käyttävät silloin alasaunaa)
- saunavuokraukset (Melontakeskus toteuttaa rajallisen määrän saunatilaisuuksia ja
näiden ajat selviävät vasta tilausten myötä. Varauksen toteutuessa käytämme silloin
alasaunaa)
Varatuista ajoista tiedotetaan seuran fb -sivuilla, muu tiedottaminen ei ole aikaresurssin puitteissa mahdollista.
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Vierasoikeus
HKK-Talviuimarit ry:n jäsenillä ei ole oikeutta tuoda vieraita kanssaan uimaan.
Pukuhuoneet
Yläsaunoista itäinen on varattu miehille ja läntinen naisille. Molempien ”märkäkäynti”
tapahtuu yläparven kautta ja jäsenavain toimii ulko-ovien lukoissa.
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.
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.
Uintiajat
Turvallisuus- ja valvontasyiden vuoksi ei ole Melontakeskuksen pukuhuoneissa yöaikaan
lupa toimia/oleskella.
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, ellei tämä luotettavasti
voi osoittaa jäsenyyttään seurassa tai Helsingin Kanoottiklubissa.
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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.
Sydäniskuri
Melontakeskus on hankkinut talven aikana sydäniskurin, joka on sijoitettu naisten pukutilan oven läheisyyteen.
Pysäköinti ja siltarakentaminen
Myöhemmin syksyllä alkava Rajasaaren sillan uudisrakentaminen vaikuttaa toistaiseksi
tuntemattomalla tavalla pysäköintimahdollisuuksiin (9/2022jälkeen). Tällä hetkellä meidän tiedossamme ei ole rakennuttajan suunnitelmia.
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 polkupyörät jätämme pyöräparkkiin, joka sijaitsee rakennuksemme pohjoispäädyssä eli tontille saavuttaessa vasemmalla. Toinen pyöräparkki sijaitsee jäteaitauksen pohjoissivulla. Pyöriä ei voida kesäkaudella tuoda ns. talojen katettuun välitilaan
eikä saunapäätyyn. 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.
Jäsenpäivystykset
Kesäkaudella ei ole jäsenpäivystystä, jäsenpäivystys hoituu melojien jäsenpäivystyksen
yhteydessä torstaisin klo 17.30 – 18.30.
Toivomme, että talviuimarit hoitaisivat jäsenasiansa ensisijaisesti sähköpostilla, jonka
osoite on toimisto@hkk-talviuimarit.fi. Mahdollisista osoitemuutoksistasi Sinun tulee ilmoittaa HKK-Talviuimareiden toimistoon.
Vikahavainnot
Jos havaitset olennaisia vikoja tai turvallisuusuhkia uimapaikan varusteissa tai käyttämis-
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sämme 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. Kovalla tuulella uimiseen ja
laiturin käyttämiseen sisältyy vaaratekijöitä, jotka uimarin tulee tiedostaa.
Kuntosalin käyttö
Melontakeskuksen kuntosali on talviuimareiden käytettävissä 1.5.2022 – 15.10.2022 välisen ajan hintaan 50 euroa. 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 jäsenpäivystyksestä. Vanhoille kortin haltijoille riittää maksun uudistaminen.
Kuntosalin käyttäjien tulee kirjata nimensä kuntosalivihkoon.
Kuntosalin pukuhuoneena käytetään ilta-aikaan yläkerran pukuhuoneita ja muina aikoina
huomioidaan saunan lämpiämisaika.
Liity seuran facebook –ryhmään ja ilmoita sähköpostisi
Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni seuramme jäsen liittyisi ryhmään, jos et vielä
olisi sen jäsen. Facebook -tiedotus on ylivoimaisesti helpoin tapa lähettää jäsenille tiedotteita.
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