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OHJE TUTUSTUMISMELONNALLE
Joensuun Kauhojat on Suomen melonta- ja soutuliittoon kuuluva melontaseura, jonka Hasanniemestä
käsin järjestämillä tutustumismelonnoilla käydään kokeilemassa melontaa järvellä tai joella perus- tai
retkikajakeilla. Kajakin, melontaliivin, melan ja aukkopeiton saa seuralta, eikä erityisvarusteita tarvita.
Seuralla on useita yksikkökajakkeja ja kaksi kaksikkokajakkia.
Osallistumisen edellytykset
- uimataito ja normaali terveys
- 15–17-vuotiaat voivat osallistua huoltajan kirjallisella luvalla (sis. huoltajan puhelinnumeron) ja
alle 15-vuotiaat täysi-ikäisen henkilön seurassa (jos ko. henkilö ei ole huoltaja, tarvitaan lisäksi
huoltajan kirjallinen lupa puhelinnumeroineen)
- emme suosittele tutustumismelontaa alle 12-vuotiaille, koska kalusto soveltuu parhaiten aikuisille
Mahdollisia esteitä osallistumiselle
- tajunnan tai tasapainon menetystä aiheuttavat sairaudet (hyvä kertoa etukäteen)
- veden pelko (kajakilla kaatuminen ei ole kovin todennäköistä mutta kaatuessaan meloja joutuu
hetkeksi kokonaan veden alle)
- vartalon kiertämisen estävät selkävaivat
Toiminnan rajoitukset
- tuuli tai ukkonen saattavat estää vesillelähdön, jolloin tapahtuman ajankohta vaihdetaan tai se
peruutetaan (jo maksettu osallistumismaksu palautetaan tarvittaessa)
- päihtynyttä osallistujaa ei oteta vesille
Hinta, kesto ja maksu- sekä ajo-ohjeet
- 30 euroa/henkilö noin 2,5–3 tunnin melonnalta (muut tarjouksen mukaan)
- maksu suoritetaan mielellään etukäteen seuran tilille (ota maksutosite mukaan!): FI93 5770 3640
0127 96 (BIC OKOYFIHH), saaja Joensuun Kauhojat ry, viesti ”oma nimi, tutustumismelonta,
melonnan päivämäärä”; maksaa voi myös käteisellä paikan päällä, tai tutustuminen voidaan
laskuttaa ryhmänä
- Kauhojien vaja on Joensuun Hasanniemessä joen varrella (mene Länsikatua etelään loppuun asti ja
käänny vasemmalle; melontavaja on rannalla olevista vajoista kauimmaisena vasemmalla)
- tutustumismelonnalle ilmoittautuminen on sitova ja peruutuksista on ilmoitettava etukäteen!
Mukaan tarvittavat varusteet
- säänmukainen ulkoiluvaatetus ja tuulenpitävä kuori- tai sadetakki (takille muovipussi)
- kevyet jalkineet, esim. tennarit, sandaalit tai avantouimarin tossut
- varavaatekerta, varajalkineet, ehkä pyyhekin pakattuna vesitiiviisti esim. muovipusseihin
- auringon paistaessa mielellään lipallinen päähine ja aurinkovoidetta
- sankanaru silmä- tai aurinkolaseille, etteivät putoa veteen
- juotavaa
- tarvittaessa maksutosite ja alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen lupa
- alle 30 kg:n painoiselle lapselle oma pelastusliivi
Muuta tärkeää
- kastumisesta pilalle meneviä tavaroita (kellot, kännykät, lompakot, sähköiset autonavaimet,
kamerat) ei kannata ottaa mukaan vesille ilman täysin vesitiivistä pakkausta
- laita avaimet ja muu mukaan tuleva irtain vetoketjutaskuihin putoamisen estämiseksi
- osallistujilla olisi hyvä olla oma tapaturmavakuutus (Joensuun Kauhojilla on vastuuvakuutus, joka
korvaa toiminnasta ulkopuolisille aiheutuneet vahingot)
- jos kajakki sattuisi kaatumaan, ohjaaja auttaa kaatuneen rantaan vaatteiden vaihtoon
- turvallisuuden vuoksi noudatathan annettavia ohjeita, ja otathan toiminnassasi huomioon myös
muiden osallistujien turvallisuuden!
Lisätiedot
- Kauhojat netissä: www.joensuunkauhojat.net
- jos melonta kiinnostaa, katso vaikkapa www.kayakpaddling.net/fi

