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TERVETULOA JÄSENEKSI HELSINGIN KANOOTTIKLUBIIN  
   
Tervetuloa jäseneksi. Seuraan tutustumista varten haluamme kertoa muutamia keskeisiä seuraasi 

liittyviä asioita. 

 

Helsingin Kanoottiklubi kuuluu osana ”HKK – melontakonserniin”, johon kuuluvat Helsingin 

Kanoottiklubin lisäksi HKK-Talviuimarit talviuinnin harrastajille, HKK - Dragon, joka järjestää 

Dragon - melontakisoja sekä Melontakeskus Oy, joka omistaa melontakeskuksemme rakennukset 

sekä hoitaa juhlatiloissa tapahtuvaa pienimuotoista ravintolatoimintaa, vuokraa kanootteja ja tarjoaa 

elämyspalveluita. 

 

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. Lisäksi jäsenavaimella pääsee juhlarakennuksen päädyssä 

oleviin alakerran jäsensaunaan (kaupungin puoleinen saunan pukuhuone ja pesutilat ovat miehille ja 

Rajasaaren puoleinen naisille). 

 

Tiedotustoiminta 
Seuran tiedotus tapahtuu HKK:n kotisivujen (www.helsinginkanoottiklubi.fi), e-mailin sekä postitse 

lähetettävien kokouskutsujen muodossa. Kotisivuilla on tietoa kursseista, talkootapahtumista, 

melontaretkistä, Melaset lehti (www.helsinginkanoottiklubi.fi / aineistopankki) ja jäsenen käsikirja 

(www.helsinginkanoottiklubi.fi / jäseneksi) sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa seurasta ja 

melontaan liittyvistä aiheista. E-maililla lähetetään seuran tiedotuslehti Melaset-mail sekä 

talkootietoja sekä vastaavaa. 

 

Seuran kotisivuilla on hyvin havainnollinen melonta-opas (www.helsinginkanoottiklubi.fi / 

lajitieto) sekä yllämainittu jäsenen käsikirja, joka kertoo tarkempia tietoja tässä monisteessa olevista 

asioista. 

 

HKK on mukana myös Facebookissa. Katso ohjeet HKK:n kajakkirakennuksen ilmoitustaululta. 

 

HKK-talviuimarit 
HKK:n jäsen voi liittyä myös talviuimareihin ilmoittautumalla heidän jäsenekseen sekä maksamalla 

jäsenmaksun. Lisätietietoja saa seuran puheenjohtajalta Pasi Peltoselta GSM  040 5555 111. 

 

Melonta 
Jäsenen lähtiessä melomaan hänen tulee täyttää kanoottivajan yläkerrassa olevaan vajapäivä-
kirjaan, joka on sähköisessä muodossa, oman melontamatkansa tiedot (mm. melojan nimi, 

lähtöaika, reitti ja arvioitu paluuaika sekä paluun jälkeen toteutunut paluuaika). Vajapäiväkirjan 

käytön ohjeet ovat PC:n näytön viereisellä seinällä. Vajapäiväkirjaa pidetään onnettomuus-

tilanteiden varalta ja Helsingin kaupungin aikuisliikunta-avustuksien anomisperusteena. Sen jälkeen 

hän voi valita melan, aukkopeitteen ja liivit yläkerran käyttömaksukalustotarvikkeista ja noutaa 

rantaan alakerrasta käyttömaksukajakin. HUOM! kajakkiin saa mennä vain sen ollessa vedessä. 

Jos haluaa säätää jalkatuet itselle sopivalle kohdalle, niin voi istua kajakin viereen laiturilla ja siten 

arvioida oikea etäisyys aukosta ja varmistaa se kajakin ollessa vedessä. Kanoottivajan yläkerran 

keskikäytävällä pukuhuoneiden vieressä on kaksi kaapistoa sekä varusteiden luona ja 

pukuhuoneissa isompilokeroiset kaapit, johon voi lukittavaan vapaana olevaan kaappiin jättää 



melojan tavaroita. Muistakaa lukita kaikki avaamanne ovet, mikäli olette yksin Melontakeskuksessa 

lähtiessänne melomaan tai melonnan jälkeen pois Melontakeskuksesta. 

 

Käyttömaksukajakit varastoidaan niille varattuun tilaan keula takaseinään päin, jotta varsinkin 

peräsimellä varustettujen kajakkien peräsimet eivät vaurioidu. 

 

HUOM! liittymisvuoden jäsenmaksu on tänä vuonna yhdeltä henkilöltä 125 euroa (HKK:n kurssi) 

suoritettu tänä vuonna) tai yhdeltä henkilöltä 175 euroa (muun seuran kurssi tai kurssi puuttuu) 

Liittymisvuoden jäsenmaksulla voi poikkeuksellisesti meloa ensimmäisenä eli liittymisvuotena 

rajattomasti ja käyttää samoin Melontakeskuksen kiinteistöpalveluja (pukuhuoneet ja sauna). Vasta 

seuraavina vuosina jäsenmaksuihin liitetyt käyttömaksut ovat valinnaisia oman tarpeen mukaan. Jos 

uudella jäsenellä on oma kajakki ja sitä säilytetään Melontakeskuksen vuokrapaikalla, 

kalustomaksu vaihtuu erikseen laskutettavaksi paikkamaksuksi. 

 

Melontaretket 
Seuran melontaretkistä on tietoa seuran kotisivuilla: www.helsinginkanoottiklubi.fi. 

Keskiviikkoretket on tarkoitettu myös aloitteleville seuran uusille jäsenille ja niiden vaativuusaste 

on matala, jotta kaikki voisivat osallistua niihin. Huom! Keskiviikkoretkille ovat oikeutettuja 

osallistumaan ainoastaan seuran jäsenet, ei heidän vierasmaksulla melovat vieraat, melontakaluston 

riittävyyden takaamiseksi keskiviikkoretkille. 

 

Vierasmaksut 
Jäsen voi ottaa mukana yhden vierailijan melomaan kanssaan maksamalla vierasmaksun melojan 

nimellä varustetussa kirjekuoressa yläkerran maksulaatikkoon (pukuhuoneiden seinustalla oleva 

lukittu harmaa peltilaatikko, johon vajakirjapöydän laatikosta otettuun kuoreen laitetut rahat 

laitetaan). Vierasmaksut voi katsoa seuran jäsenmaksutaulukosta. 

 

Kajakkien pitempiaikainen käyttö 
Kajakilla voi tehdä melontakeskuksesta meloen lähivesille yhden yön yli meneviä melontaretkiä 

ilman ilmoitusvelvollisuutta ja lisämaksua. Jos haluaa käyttää käyttökalustokajakkia pidempiin 

melontaretkiin tai siirtää kajakin maitse johonkin muualle, niin siitä on sovittava erikseen HKK:n 

toimiston kanssa ja suoritettava maksuohjesäännön mukainen lisämaksu.  Seuralla on kaksi 

varattavissa olevaa merikajakkia, ne varataan pitkäaikaislainoihin vajakirjan avulla. 

 

Jäsen WC:t 
Kajakkivajan yläkerran toisessa päädyssä on jäsen WC:t sekä miehille että naisille. Nämä WC:t 

ovat kaikkien jäsenien käytössä. Saunojen WC:t on varattu vain kiinteistömaksun maksaneille 

jäsenille sekä kuntosalin yhteydessä olevat WC:t on varattu ainoastaan kuntosalia käyttäville 

jäsenille. 

 

Jäsensaunat 
Jäsenellä on oikeus saunoa jäsensaunassa maksettuaan kiinteistön käyttömaksun. Saunat lämpiävät 

päivittäin n. klo 16.00 - 23.00. 

 

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. Joka kesä on tarvetta usealle kymmenelle turvaveneen kuljettajalle, 

melontaohjaajalle, 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. 

 

Talkootyöstä ilmoitetaan e-maililla ja facebookissa. 

Uusille jäsenille aletaan lähettämään e-maililla tiedotteita toiminnasta heti kun heidät on kirjattu 

jäseniksi (n. 2 viikkoa liittymisestä). Liittymällä seuran fb –ryhmään uusi jäsen pääsee hyvin 

nopeasti tiedottamisen kohteeksi.  Ilmoittautuminen mukaan niin kursseille kuin talkoisiin ja muihin 

tapahtumiin suoritetaan e-maililla, sillä varsinkin kesäaikaan resurssit eivät riitä toimiston 

puhelinpäivystykseen. 

 

Kuntosalin käyttö 
Kuntosalikorttien luovutus 

Kuntosalikortin hinta on 50 € / kausi, joka suoritetaan ennakkoon. Maksutositetta 

vastaan saa kuntosalikortin jäsenpäivystyksestä. 

 

Kuntosalikaudet, joihin maksu oikeuttaa 

Kesäkausi 1.5. – 15.10. 

Talvikausi 16.10. – 30.4. 


