
Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 20.6.2017 

HKK:ssa valtaosa seuran jäsenistä käyttää harrastukseensa seuran yhteiskalustoa eli käyttömaksukalustoa.  

Käyttömaksukalustolla meloville on voitava turvata riittävä määrä kalustoa kaikissa olosuhteissa, siitä 

huolimatta, että osa kalustosta on rikkoutuneena tai muusta syystä poissa käytöstä.  Kaluston huoltaminen 

tapahtuu talkootyönä, mikä vaikuttaa toimintakunnossa olevien kajakkien määrään.  Jäsenkaluston 

huoltovastuu on niiden käyttäjillä ja käyttömaksuun sisältyy ”velvollisuus” osallistua kaluston 

huoltotoimintaan.  Nykyisen maksun puitteissa huoltoa ei ole mahdollista tilata ulkopuoliselta tekijältä. 

Käyttömaksukaluston todellinen määrä on siten toimintakuntoisten kajakkien määrä, ei hyllyillä lepäävien 

runkojen määrä. 

HKK:n vanha periaatelinjaus, joka on siunattu myös yhdistyksen syyskokouksissa, lähtee siitä, että kaluston 

pääasiallinen käyttö tapahtuu Melontakeskuksesta alkavilla ja sinne päättyvillä päivämelonnoilla.  

Käyttömaksujärjestelmämme on tuntenut reilun viiden vuoden ajan porrastetun käyttömaksun, jonka 

perusteella harvoin melovat maksavat kalustosta vähemmän kuin paljon melovat  

Jäsenet voivat tehdä ilman eri ilmoitusta ns. yli yön –retkiä.  Lisäpäiviä on mahdollista ostaa maksamalla ns. 

lisäpäivämaksua, joka on jäsenen omilla retkillä on 15 euroa per alkava lisäpäivä.  ”Aikakatto” on 4 päivää, joka 

hoituu vajakirjaan tehtävällä paluuaika –ilmoituksella eikä siihen tarvita erityisiä lupia.  Näitä kajakkeja ei voi 

varata ennakkoon, tilanne on siten sama kuin iltamelonnoissa.  ”Laputtaminen” ei ole mahdollista.  Jäsenten 

kimpparetket, joilla ei ole seuraretken statusta ja eivät ole avoimia kaikille HKK:n jäsenille, menevät säännöllä 

”yksi yöpyminen” ja sen jälkeen lisäpäivämaksu on 15 euroa per alkava päivä.  Nämä retket lähtevät 

lähtökohtaisesti Melontakeskuksesta ja palaavat sinne.  Autokuljetuksista on sovittava erikseen. 

Seuraretken onnistumisen kannalta on tärkeää, että saatavilla on kajakki, muutenhan retki voisi jäädä omalta 

osalta haaveeksi.  Vajakirjassa ei ole toimintoa tällaisen varauksen tekemiseksi vaan varaus joudutaan 

merkitsemään toimistolta saadun luvan jälkeen edellisenä iltana kajakin perään klo 21 jälkeen ripustettavalla 

ilmoituksella ”varattu”.  Seura ei vastaa siitä, jos ilmoituslappunen katoaa tai toinen jäsen sen kajakin ottaisi 

epähuomiossa käyttöönsä.  Seuraretkien maksu on maksuohjesääntömme mukaisesti 10 euroa per jokainen 

käyttöpäivä,  ”taksamittari” laukkaa pakkauspäivästä alkaen.  Seuraretki on avoin kaikille seuran jäsenille, 

kunhan osallistujan melontakokemus on retkeen riittävällä tasolla.  Varauksen pituus on 4 päivää ellei 

johtokunta muuta päätä tapauskohtaisesti. 

Kaluston saaminen tapahtumiin, olivat ne kuntotapahtumia, muiden tahojen järjestämiä retkiä tai esim. 

koulutustilaisuuksia, ovat kaukolainoja ja maksu määräytyy sen mukaan. 

Käyttömaksukalustoa ei voi kuljettaa autolla pois Melontakeskuksesta, koska tavoitteena on pitää 

mahdollisimman paljon kalustoa kotirannassa jäsenten käytössä – kajakin ottamista esim. mökille ei siten voi 

tehdä.  Pari vuotta sitten päätimme ottaa käyttöön jäsenille kaksi vapaasti vuokrattavaa ”kaukolainakajakkia” 

eli P2:set, seura ei ota kantaa niiden käyttökohteisiin, mutta jokainen käyttövuorokausi maksaa 20 euroa.  

Nämä kajakit voi varata ennakkoon vajakirjan kautta ilman toimiston myötävaikutusta. 

Käyttömaksukaluston tavanomaisesta käytöstä aiheutuu kajakin ja varusteiden kulumista ja sen katsotaan 

kuuluvan käyttömaksuun tai sen lisäaikamaksuun.  Kaluston selkeä vaurioituminen tai jopa tuhoutuminen ei 

ole tavanomaista kulumista vaan korvausvelvollisuus on silloin kajakin käyttäjällä.   

Käyttömaksuun sisältyvien lähtöjen määrä tarkoittaa erillisten lähtöjen lukumäärää, ei melontavuorokausia.  

Ns. rajoittamaton lähtöjen määrä tarkoittaa lähtöjen lukumäärää, ei rajoittamatonta käyttöoikeutta. 


