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KÄYTTÖMAKSUKALUSTON KÄYTTÖOHJESÄÄNTÖ
Johdanto
HKK:ssa valtaosa seuran jäsenistä käyttää harrastukseensa seuran yhteiskalustoa eli käyttömaksukalustoa.
Käyttömaksukaluston tarkoituksena on tarjota Melontakeskuksessa harrastaville jäsenille riittävä määrä
kalustoa kaikissa olosuhteissa, siitä huolimatta, että osa kalustosta on rikkoutuneena tai muusta syystä poissa
käytöstä. Kaluston huoltaminen tapahtuu pääosin talkootyönä, mikä vaikuttaa toimintakunnossa olevien
kajakkien määrään. Jäsenkaluston huoltovastuu on niiden käyttäjillä, sillä käyttömaksukaluston käyttämiseen
sisältyy ”velvollisuus” osallistua sen toimintakuntoa edistävään huoltotoimintaan. Nykyisen maksun puitteissa
huoltoa ei ole mahdollista tilata ulkopuoliselta tekijältä, vain pahimmat vauriot voidaan korjauttaa talvikaudelle.
Käyttömaksukaluston todellinen määrä on siten toimintakuntoisten kajakkien määrä.
HKK:n syyskokouksissa on vuosittain vahvistettu periaatelinjaus, jonka mukaan kaluston pääasiallinen käyttö
tapahtuu Melontakeskuksesta alkavilla ja sinne päättyvillä melonnoilla. HKK:n käyttömaksujärjestelmä tuntee
porrastetun käyttömaksun, jonka ansiosta harvoin melovat jäsenet maksavat kaluston käytöstä vähemmän
kuin paljon melovat.
Kaluston käyttöoikeus
Käyttömaksukaluston käyttäminen edellyttää maksettua käyttömaksua.
Ohjaustehtävissä toimiva henkilö voi käyttää käyttömaksukalustoa ohjaustehtävään ilman suoritettua
käyttömaksua (oman kajakin sijaan tai toimii työsuhteessa seuraan). Ohjaustehtävässä käytetty melontakerta
ei vähennä jäsenen omaan toimintaan hankittujen melontakertojen määrää.
Seuran järjestämillä retkillä jäsen voi käyttää käyttömaksukalustoa, mikäli hänellä on maksettu kanoottipaikka
Melontakeskuksessa ja hän suorittaa maksut kaluston käytöstä (vuokran) siten kuin toisaalla tässä ohjeessa
mainitaan.
Käyttömaksuun sisältyvien lähtöjen määrä tarkoittaa yksittäisten lähtöjen lukumäärää, ei
melontavuorokausia.
Jäsenten oma toiminta
Päivämelonnat
Jäsen voi käyttää käyttömaksukalustoon kuuluvia kajakkeja Melontakeskuksesta alkaviin ja sinne päättyviin
melontavaelluksiin. Kajakkia ei voi varata ennakkoon eikä seura takaa kaluston riittävyyttä.
Jäsenellä on oikeus tuoda mukanaan melomaan yksi vieras, jolla on mahdollisuus tehdä jäsenen seurassa
kahden tai neljän tunnin mittainen vaellus. Vierasmaksut ovat 10 euroa (2 tuntia) ja 20 euroa (4 tuntia). Jäsen
on vastuussa vieraansa kaluston ja siihen liittyvien varusteiden käytöstä. Seuran johtokunta voi rajoittaa
vierasoikeutta tilanteissa, missä arvioidaan kaluston saatavuuden jäsenille olevan vaarassa. Keskiviikkoretkien
aikaan ei ole vierasoikeutta.
Yhden yöpymisen sisältävät retket
Jäsenet voivat tehdä ilman eri ilmoitusta tai veloitusta ns. yli yön –retkiä. Retket alkavat Melontakeskuksesta
ja päättyvät sinne. Käyttö tapahtuu kahden päivän puolella.
Lisäpäivämaksu
Yhden yöpymisen sisältävää retkeä voi pidentää maksamalla ns. lisäpäivämaksua, joka on jäsenen omilla
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retkillä 15 euroa per alkava lisäpäivä. ”Lisäpäiviä” voi olla maksimissaan 4 päivää, ja ne hoituvat vajakirjaan
tehtävällä paluuaika –ilmoituksella eikä siihen tarvita erityisiä lupia. Kajakkeja ei voi varata ennakkoon, tilanne
on siten sama kuin päivämelonnoissa. Kajakin ”laputtaminen” varauksen merkiksi ei ole mahdollista.
Jäsenten kimpparetket, joilla ei ole seuraretken asemaa menevät säännöllä ”yksi yöpyminen” ja sen jälkeen
lisäpäivämaksu on 15 euroa per alkava päivä, kuten edellisessä kappaleessa mainitaan. Nämä retket lähtevät
lähtökohtaisesti Melontakeskuksesta ja palaavat sinne. Kajakin kuljettaminen autolla pois Melontakeskuksesta
on mahdollista, mutta siitä on sovittava erikseen.
Johtokunta/ puheenjohtaja/toimisto voi rajoittaa retkelle otettavien käyttömaksukajakkien määrää ja
käyttöpäiviä esim. kesän huippusesongin aikana.
Muut käyttökohteet
Kaluston saaminen tapahtumiin, olivat ne kuntotapahtumia, muiden tahojen järjestämiä retkiä tai esim.
koulutustilaisuuksia, ovat kaukolainoja ja maksu määräytyy sen mukaan.
Johtokunta /puheenjohtaja/toimisto voi rajoittaa mukaan otettavien käyttömaksukajakkien määrää ja
käyttöpäiviä esim. kesän huippusesongin aikana. Kalusto on valittava käyttötarkoitukseen soveltuvasta
materiaalista.
Vapaasti varattavat kajakit
Käyttömaksukalustoon kuuluu kaksi vapaasti vuokrattavaa ”kaukolainakajakkia” eli P2 -kajakit, seura ei ota
kantaa niiden käyttökohteisiin. Näiden kajakkien jokainen Melontakeskuksen ulkopuolinen käyttövuorokausi
maksaa 20 euroa eikä käyttöaikaa ole rajattu. Nämä kajakit voi varata ennakkoon vajakirjan kautta ilman
toimiston myötävaikutusta.
Melontakeskuksesta lähtevillä retkillä näitä kajakkeja kohdellaan kuten muitakin käyttömaksukajakkeja.
Seuran järjestämä toiminta
Seuraretket
Seuraretkelle lähtevän kajakin varauksen voi tehdä merkitsemällä toimistolta saadun luvan jälkeen retkeä
edeltävänä iltana kajakin perään klo 21 jälkeen ripustettavan ilmoituksen ”varattu”. Seura ei vastaa siitä, jos
ilmoituslappunen katoaa tai toinen jäsen ottaa varatun kajakin epähuomiossa käyttöönsä. Seuraretkien maksu
on maksuohjesääntömme mukaisesti 10 euroa per jokainen käyttöpäivä, veloitus alkaa pakkauspäivästä
(=alkava ensimmäinen todellinen kuljetus- tai käyttöpäivä). Seuraretki on avoin kaikille seuran jäsenille, mutta
osallistumisoikeutta voidaan rajata retken turvallisuussuunnitelmaan kirjatuilla perusteilla. Seuraretken pituus
on maksimissaan 4 retkipäivää ellei johtokunta muuta päätä tapauskohtaisesti. Seuraretken kalusto on
mahdollista kuljettaa kohteeseen autolla.
Johtokunta/seuran johto/puheenjohtaja/toimisto voi rajoittaa retkelle otettavien käyttömaksukajakkien
määrää ja käyttöpäiviä esim. kesän huippusesongin aikana.
Muut käyttökohteet
Kaluston ottaminen tapahtumiin, olivat ne kuntotapahtumia, muiden tahojen järjestämiä retkiä tai esim.
koulutustilaisuuksia, ovat kaukolainoja ja maksu määräytyy sen mukaan.
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Yleistä
Kaluston käsittely
Seurakaluston käsittelyssä tulee noudattaa tavanomaista varovaisuutta. Jalkatukien sovittaminen tapahtuu
kajakin ollessa vedessä tai istuen kajakin ulkopuolella sen vieressä.
Kajakin hyllyttäminen ja ohjauslaitteet
Kajakki työnnetään säilytyspaikalleen keula edellä. Säätöevä ja mahdollinen peräsin nostetaan ylös ennen
kuin kajakki nostetaan laiturille.
Vauriot ja vastuut
Käyttömaksukaluston tavanomaisesta käytöstä aiheutuu kajakin ja sen varusteiden kulumista ja näiden
katsotaan kuuluvan käyttömaksuun tai sen lisäaikamaksuun. Kaluston selkeä vaurioituminen tai jopa
tuhoutuminen ei ole tavanomaista kajakin kulumista, vaan korvausvelvollisuus on silloin kajakin käyttäjällä.
Seuran edustaja ei tarkista säännöllisesti kaluston kuntoa vaan jokaisen käyttäjän on syytä suorittaa
omatoimisesti käyttämänsä kajakin ja varusteiden kunto ennen ja jälkeen melonnan. Käytön kannalta
olennaisista vioista on syytä tehdä ”kajakin laputus” ja merkintä vikavihkoon. Vikavihko pyritään muuttamaan
sähköiseksi toiminnaksi osana vajakirjaa.
Autokuljetukset
Käyttömaksukalustoa ei voida pääsäännön mukaan kuljettaa autolla pois Melontakeskuksesta, poikkeuksena
seuraretket ja vapaasti varattavat kajakit, joiden käyttömaksukauden ulkopuolinen poiskuljetus edellyttää
seuran myöntämää lupaa.
Vakuutukset
Seura ei ole vakuuttanut kalustoa tai yksittäisiä melojia.
Käyttömaksun voimassaoloaika
Käyttömaksu on voimassa ajalla 2.5.2022 - 13.10.2022
Maksuohjesäännössä on esitetty eri aktiivisuusluokkien maksut.
Melontakauden pidentäminen
Seuran johtokunta voi hakemuksesta pidentää yksilötasolla melontakautta. Melontakauden pidentämisen
edellytykset ja hakemusmenettely on julkaistu seuran verkkosivuilla.
Voidakseen käyttää käyttömaksukalustoa melontakauden lisäajalla, melojalla tulee olla suoritettuna laajin
(rajoittamaton) melontalähtöjen maksu tai käyttämättömiä melontakertoja maksussaan. Meloja voi hankkia
uusia melontakertoja hankkimalla tarvittavan määrän lisälähtöjä. Ensimmäisen vuoden jäsenen käyttömaksu
ei ole voimassa liittymisvuoden 13.10.2022 jälkeen.

