Joensuun Kauhojat ry 2018

KALUSTO- JA VARUSTELUETTELO
Seuran kajakit tunnistaa niissä olevista numeroista 1–34; katso taulukko seuraavalla sivulla. Seuralla on
nylonaukkopeittoja, combipeittoja, neopreenipeittoja, retki- ja koskimeloja (ml. varameloja, vasenkätisiä meloja ja
kuppimela), melontaliivejä, kypäriä, sokkopeittoja, pumppuja, äyskäreitä, melarukkasia, hinausvöitä, foammelakellukkeita, heittoköysi, taakkahihnoja, kuljetustukia (U-tuet ja pitkittäistuet kaksikolle, 3xJ-tuet yksikölle,
5xfoamituet), kuivapussi, trangia, retkikirves, poolopallo, lettupannuja, porrasjakkara, karttoja, kajakkikärryjä
(pieni taitettava ja 2 kpl isompi), peräkärry kanoottitelineellä (AKU 350 TL-P ja 4-kerroksinen teline) sekä erillinen
peräkärryn kanoottiteline. Vajalla on EA-pakkauksia (iso vajapakkaus ja pieni vedenpitävä retkipakkaus) ja
sammutuspeitto. Seuralla on myös PLB-hätälähetin Kannad Marine Safelink pro, jota lainataan jäsenille hintaan 20
€/vko ja 30 €/2 vko (lähetintä pitää hallussaan Kalle Ojatalo, p. 050 5879430). Täydellinen lista varusteista on
vajalla turvakansion turvallisuusasiakirjassa. Seuran kalustolla on vajassa merkityt paikat. Järvikaluston
nylonaukkopeitot ovat kajakkikohtaisia ja niitä säilytetään ripustettuna ko. kajakkiin.

KALUSTONKÄYTTÖSÄÄNNÖT
• Kalusto on tarkoitettu jäsenten käyttöön, eikä sitä anneta tai vuokrata seuran ulkopuolisille henkilöille muulloin,
kuin ohjatuissa koulutus- tai esittelytilaisuuksissa (kurssit, tutustumismelonnat) tai hallituksen päätöksellä
• Seuran tapahtumien (kurssit, tiistaimelonnat, retket) aikana kalusto ja varusteet on varattu osallistujien käyttöön
• Kaluston käyttö edellyttää melonnan peruskurssin käymistä tai vastaavien tietojen ja taitojen hankkimista muualla
• Jäsen voi käyttää kerrallaan vain yhtä kajakkia
• Alle 15-vuotias saa käyttää seuran kalustoa vain huoltajan kanssa tai seuran tilaisuuksissa, ja 15–17-vuotias voi
käyttää kalustoa huoltajan luvalla ja vastuulla
• Seuran kalustossa ja varusteissa lukee "(Joensuun) Kauhojat", jonka lisäksi kajakit on merkitty numeroilla; muu
kalusto ja varusteet ovat yksityisten, eikä niitä saa käyttää ilman omistajan lupaa
• Jos huomaat korjaustarpeita, merkitse ne vajan korjauslistaan, ilmoita niistä vajavastaavalle (Arja Pappinen,
vaja (at) joensuunkauhojat.net, p. 050 3722340) tai tee korjaukset itse (lasku tarvikkeista taloudenhoitajalle)
• Käytön jälkeen kuivaa ja puhdista käyttämäsi kajakki sisältä, päältä ja pohjasta ja palauta se paikalleen
lastiluukut avattuina ja aukkopeitto ripustettuna kuivumaan kajakin keulaan tai perään

Kaluston käyttö seuran tiistaimelonnoilla ja retkillä (jäsenmaksulla)
• Ennen melontaa tehdään merkintä vajakirjaan: ensimmäinen kirjoittaa päivämäärän, tapahtuman ja kellonajan
ja sen alle jokainen laittaa itse nimensä ja kajakkinsa numeron; käytön jälkeen jokainen kuittaa OK
• Seuran retkille kaluston voi varata etukäteen vetäjän kautta tai omatoimisesti (ml. Joensuun Ladun retket)

Kaluston ja varusteiden käyttö omatoimisesti (jäsen- ja kalustonkäyttömaksulla)
• Ennen kajakin ottamista vajasta tarkista, ettei se ole varattu seuran tapahtumaan tai toisen melojan käyttöön
(kalustovaraukset ja retki-ilmoitukset vajan sisä- tai ulkopuolen ilmoitustauluilla, varaukset varauskalenterissa;
huomioi myös tiistaimelonta, jolloin kaluston on pääsääntöisesti oltava tiistaimelojien käytössä)
• Jäsen voi lainata kajakin ja varusteita pelkällä varauskalenterimerkinnällä (oma nimi, kajakin nro ja varusteet,
merkintä kaikille lainauspäiville) korkeintaan viiden vuorokauden ajaksi keskiviikosta maanantaihin
• Vajavastaavan (Arja Pappinen, vaja (at) joensuunkauhojat.net, p. 050 3722340) luvalla kajakin ja varusteita voi
lainata 6–14 vuorokaudeksi ja tiistaimelonnan yli, ja lainaukseen seuran retken ajaksi tarvitaan vetäjän lupa
• Kajakin ja varusteet voi varata etukäteen varauskalenteriin
• Kaksikolla melottaessa riittää, että toinen melojista on maksanut kalustonkäyttömaksun
• Jäsen on korvausvastuussa käyttämästään kalustosta ja varusteista lainauksen ajan
• Jos lähdet melomaan vajalta:
o Ennen melontaa tee merkintä vajakirjaan (pvm, nimi, kellonaika, lenkin suunta, kajakin nro, varusteet)
o Melomasta palattuasi kuittaa vajakirjaan OK
• Jos kuljetat kajakin muualle:
o Lainaaminen merkitään varauskalenteriin (oma nimi, kajakin nro, varusteet, merkintä kaikille päiville)
• Peräkärry varataan varauskalenteriin ja käyttö merkitään ajopäiväkirjaan (aisalukon avaimen saa hallitukselta)

HUOMIOITAVAA KALUSTON KÄYTÖSSÄ
Käytä aina meloessa melontaliiviä, koskessa kypärää ja ota vesille mukaan tyhjennysväline (pumppu tai
äyskäri). Kajakin täytyy vedellä täyttyneenäkin kellua 100 N voimalla (vastaa n. 10 kg:a) jokaista melojaa kohti ja
pysyä pinnalla vaakasuorassa, joten siinä tulee olla kellukkeet (esim. ilmapussit tai vesitiiviit lastitilat).
Käsittele lasikuitukajakkeja varovasti erityisesti rantautuessa ja maissa (jalkatuet voi säätää nurmikolla tai
laiturilla). Lasikuitukajakkeja auton kattotelineellä kuljetettaessa on käytettävä kuljetustukia. Nosta säätöevä tai
peräsin ylös ennen rantautumista, etteivät ne mene rikki ja varo, ettei eväkoteloon pääse rannalla hiekkaa.

Kalustoluettelo (päivitetty 5/2018)
Nimi (tyyppi)
Yksiköt, lasikuitua
Lettmann Skinner (retki/meri/kunto)
Welho Bigfoot #2 (retki/meri)
Skim Braveheart HV (retki/meri)
Mari (retki/meri)
Mari (retki/meri)
Qajaq Sardinia (retki/meri)
North Shore Atlantic LV (retki/meri)
harjoituskilpakajakki (kilpa)
Yksiköt, muovia
Zegul Arrow Play PE MV (retki/meri)
North Shore Atlantic RM (retki/meri)
North Shore Atlantic LV RM (retki/meri)
Prijon Yukon (jokiretki)
North Shore Aspect RM (retki/perus)
Perception Expression 14 (retki/perus)
Roto Attivo Buran (perus)
Rainbow Oasis (perus)
Rainbow Oasis (perus)
Rainbow Oasis (perus)
Rainbow Oasis exp. (perus)
WS Tsunami SP (lasten retki)
Perception Carolina XS (lasten perus)
Kaksikot
SeaBird Nordr L2 (retki/meri, lasikuitua)
Star Duo (retki, muovia)
Koskikajakit, muovia
LiquidLogic Lil’ Joe (lasku)
Jackson Zen 75 (lasku)
LiquidLogic Remix 59 (lasku)
LiquidLogic Remix 69 (lasku)
Wavesport Diesel 65 (lasku)
Jackson Allstar 2010 SL (freestyle)
Jackson Superstar (2004/5, freestyle)
Pyranha S:7 (lasku/freestyle)
Perception Dancer XT (lasku)
Perception Dancer Club (lasku)

Nro

Väri

Meloja

Varustus

Huom.

2
33
27
4
18
20
23
22

punainen
puna-musta
vihreä-kelt.
punainen
keltainen
oranssi
punainen
sininen

M
L–XXL
M–L
M–L
M–L
S–M
S–M
M

lastitilat, etupäiväluukku, säätöevä
lastitilat, 2xpäiväluukku, säätöevä
lastitilat, 2xpäiväluukku, säätöevä
lastitilat, säätöevä
lastitilat, säätöevä
lastitilat, päiväluukku, säätöevä
lastitilat, päiväluukku, säätöevä
irrotettava penkki, pohjaperäsin, kellukepussit

7
8
17
5
26
31
28
13
14
15
21
30
34

oranssi
punainen
keltainen
punainen
punainen
punainen
punainen
vihreä
keltainen
punainen
punainen
sininen
keltainen

S–M
M–L
S–M
M–XXL
M–L
S–M
M–L
S–XL
S–XL
S–XL
S–XL
XS
XS

lasititilat, 2xpäiväluukku, säätöevä
lastitilat, päiväluukku, säätöevä
lastitilat, päiväluukku, säätöevä
lastitilat, peräsin, säätötyökalu
lastitilat, säätöevä
lastitilat, säätöevä
lastitilat
kiinteät jalkatuet, kellukepussit
kiinteät jalkatuet, kellukepussit
kiinteät jalkatuet, kellukepussi
lastitilat
lastitilat
kellukepussit

jalkatuet sopivat myös lyhyelle

3
10

vihreä-valk.
punainen

S–L
S–L

lastitilat, 2xpäiväluukku, peräsin, ponttoonin paikka
lastitilat, peräsin

peräsimen naruja ei tarvitse säätää
peräsimen naruja ei tarvitse säätää

1
11
16
25
32
24
29
19
6
12

violetti
vihr.-musta-harm.
punainen
punainen
vihreä
sini-valk.-musta
tummansininen
vihreä-sininen
valkea
punainen

52–85 kg
68–104 kg
45–82 kg
59–109 kg
45–82 kg
59–91 kg
75–105 kg
65–100 kg
68–110 kg
45–82 kg

kellukepussit, levyjalkatuki
kellukepussit, levyjalkatuki, lantiotuet+lisäkpl
kellukepussit, levyjalkatuki
kellukepussit, levyjalkatuki
kellukepussit, levyjalkatuki
kellukepussit, foamijalkatuki+2lisäkpl, lantiotuet+lisäkpl
kellukepussit, Happy Feet -jalkatuki
kellukepussit, uretaanivaahtojalkatuki+lisäkpl
säädettävät jalkatuet, reisituet, kellukepussit
säädettävät jalkatuet, kellukepussit

neopr.peitto: keyhole (keskikoko)/big
neopr.peitto: big
neopr.peitto: keyhole (keskikoko)/big
neopr.peitto: big
neopr.peitto: keyhole (keskikoko)/big
neopr.peitto: big
neopr.peitto: big
neopr.peitto: keyhole (keskikoko)/big
neopr.peitto: slalom (pieni)
neopr.peitto: slalom (pieni)

75–150 kg meloja

jalkatuet sopivat myös lyhyelle
kiikkerä, laipioton

kellukepussit!

neopreenihuput lastiluukkuihin

laipioton
laipioton
laipioton, kellukefoami irronnut
lastiluukut eivät ole kovin tiiviit
n.27–55 kg meloja, max.81 kg
<50 kg meloja, max. 91 kg, laipioton

