KALUSTO- JA VARUSTELUETTELO 2021
Seuran kajakit tunnistaa niissä olevista numeroista 1–34; katso taulukko seuraavalla sivulla. Seuralla on
nylonaukkopeittoja, combipeittoja, neopreenipeittoja, retki- ja koskimeloja (ml. varameloja, kuppimela),
melontaliivejä, kypäriä, sokkopeittoja, pumppuja, äyskäreitä, melarukkasia, hinausvöitä, foam-melakellukkeita,
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. 050 587 9430,
ojatalo@student.uef.fi). 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 yhtä retki- tai peruskajakkia (yksikkö/kaksikko) ja lisäksi yhtä koskikajakkia

•

Alle 15-vuotias saa käyttää seuran kalustoa vain huoltajan kanssa tai seuran tilaisuuksissa, ja 15–17vuotias 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 vajamestarille (Mika
Kähkönen, vaja@joensuunkauhojat.net, p. 050 543 0958) 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
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Kaluston käyttö seuran tiistaimelonnoilla
•

Seura varaa kaluston tiistainmelonnoille

•

Kukin ottaa vapaana olevan kajakin vajalta tullessaan tiistaimelontaan

•

Kajakit merkitään vajakirjaan

Kaluston käyttö seuran ja Joensuun Ladun järjestämillä retkillä (jäsenmaksulla)
•

Seura tekee alustavan varauksen retkien ajaksi, retkelle sopivalle kalustolle. Ilmoita viimeistään kaksi
viikkoa ennen retkeä, minkä kajakin haluat retkelle osoitteeseen varaukset@joensuunkauhojat.net.

•

alustavat varaukset puretaan kaksi viikkoa ennen retkeä ja vapaana olevat kajakit ovat sen jälkeen
kaikkien kalustonkäyttömaksun maksaneiden jäsenten varattavissa.

•

jos retkeen on alle kaksi viikkoa, etkä ole ilmoittanut kajakkitoivettasi, voit varata kaluston vapaana
olevista kajakeista itse

Kaluston ja varusteiden käyttö omatoimisesti (jäsen- ja kalustonkäyttömaksulla)
•

Kalusto varataan AINA sähköisen varauskalenterin kautta (poislukien
retket, tiistaimelonta ja kajakit 4, 18 ja 23): Kirjautuminen tapahtuu
FloMembersin

sivujen

kautta

https://byte.flomembers.com/joensuunkauhojat/user/login tai oheisesta
QR-koodista.
•

Sähköisen varauskalenterin käyttö koskee myös ns. vajalähtöjä eli jos
lähdet ex tempore melomaan, niin varaus myös silloin sähköiseen
kalenteriin (poislukien kajakit 4, 18 ja 23). Aina, kun kajakki ja varusteita
(esim. mela ja liivit), otetaan vajasta, merkitään ne vajakirjaan.

•

Kajakit 4, 18 ja 23: Nämä eivät ole sähköisessä varauskalenterissa, että myös sähköpostittomat jäsenet
voivat käyttää kalustoa tekemättä varausta yhteyshenkilön kautta. Näitä voi käyttää myös muut
jäsenet. Nämä kajakit varataan merkitsemällä varaus vajalla olevaan vajakalenteriin. Kun varattu
kajakki otetaan käyttöön, se merkitään normaaliin tapaan vajakirjaan.

•

Seura tekee alustavat varaukset kalustolle retkien ajaksi. Kajakit, joita ei tarvita retkillä vapautuvat
varattavaksi kaksi viikkoa ennen retkeä.

•

Jäsen voi lainata kajakin ja varusteita pelkällä varauskalenterimerkinnällä korkeintaan viiden
vuorokauden ajaksi keskiviikosta maanantaihin.

•

Vajamestarin (Mika Kähkönen, vaja@joensuunkauhojat.net, p. 050 543 0958) luvalla kajakin ja
varusteita voi lainata yli viideksi vuorokaudeksi ja tiistaimelonnan yli. Laita tällöin tieto luvasta
varauksen lisätietoihin sekä vajakirjaan kajakkia noutaessasi (ja varusteiden kohdalla tarvittaessa
vajakalenteriin).

•

Kaksikolla melottaessa riittää, että toinen melojista on maksanut kalustonkäyttömaksun

•

Jäsen on korvausvastuussa käyttämästään kalustosta ja varusteista lainauksen ajan

•

Jos lähdet melomaan vajalta:
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o

Ennen melontaa tee merkintä vajakirjaan (pvm, nimi, kellonaika, lenkin suunta, kajakin nro,
varusteet)

o

Melomasta palattuasi kuittaa vajakirjaan OK

•

Jos haluat peruuttaa varauksen, ilmoita siitä varaukset@joensuunkauhojat.net.

•

Jos varaat kalustoa jollekin toiselle henkilölle (joka on maksanut kalustonkäyttömaksun), ilmoita
henkilön nimi ja puhelinnumero varauksen lisätietoja-kentässä.

•

Varauksia valvotaan pistokokein

•

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.

VAJAKIRJAN, VAJAKALENTERIN JA AJOPÄIVÄKIRJAN TARKOITUS
Vajakirja on vajan päiväkirja, johon tehdään merkintä aina, kun vajalla käydään tai sieltä otetaan kajakkeja tai
varusteita:
•

seuran retket, tiistaimelonnat, kurssit ja koulutukset (otsikko, pvm, nimet, kajakit ja varusteet)

•

omatoiminen melonta seuran kajakilla vajalta käsin (nimi, pvm, kellonaika, suunta, "ok" palatessa;
merkkaa myös lainaamasi varusteet)

•

seuran kajakin ottaminen vajasta ja kuljetus muualle (merkkaa myös varusteet: lyhyet lainaukset
vajakirjaan, pitkät lainaukset vajakalenteriin)

•

oman kajakin ottaminen vajasta / omalla kajakilla melonta (nimi, pvm, kellonaika, suunta = tieto
melomaan lähdöstä muille)

•

vajalla puuhailut, huollot, tarvikkeiden tuonnit ym.

Vajakalenteri on vajalla oleva kalenteri, johon merkitään:
•

vajakajakkien 4, 18 ja 23 varaus etukäteen. Kaikki muut kajakit varataan sähköisesti.

•

varusteiden varaukset etukäteen

•

varusteiden pidemmät lainaukset (lyhyet lainaukset voi merkitä vajakirjaan)
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Ajopäiväkirja on tarkoitettu kajakkiperäkärryn AKU 350 TL-P käytön ja huollon tarpeiden seurantaan. Kärryn
aisalukon avaimen saa vajamestarilta (Mika Kähkönen, vaja@joensuunkauhojat.net, tai muilta hallituksen
jäseniltä). Kärryn lainaaja merkitsee ajopäiväkirjaan:
•

nimensä, kohteen ja ajetut kilometrit

•

rengaspaineiden tarkistukset, viat, huollot ym.
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Kalusto 4/2021

Nro

Väri

Meloja

Varustus

Huom.

Yksiköt, lasikuitua
Lettmann Skinner (retki/meri/kunto)

2

punainen

M

lastitilat, etupäiväluukku, säätöevä

Welho Bigfoot #2 (retki/meri)

33

punamusta

L–XXL

lastitilat, 2xpäiväluukku, säätöevä

Skim Braveheart HV (retki/meri)

27

vihreäkeltainen

M–L

lastitilat, 2xpäiväluukku, säätöevä, pumppu

Mari (retki/meri)

4

punainen

M–L

lastitilat, säätöevä

Mari (retki/meri)

18

keltainen

M–L

lastitilat, säätöevä

Qajaq Sardinia (retki/meri)

20

oranssi

S–M

lastitilat, päiväluukku, säätöevä

North Shore Atlantic LV (retki/meri)

23

punainen

S–M

lastitilat, päiväluukku, säätöevä

harjoituskilpakajakki (kilpa)

22

sininen

M

irrotettava penkki, pohjaperäsin, kellukepussit

kiikkerä, laipioton 🡪kellukepussit!

P&H Virgo MV (retki/meri)

21

turkoosi

M–L

lastitilat, etupäiväluukku, säätöevä

UUSI 2021

Zegul Arrow Play PE MV (retki/meri)

7

oranssi

S–M

lasititilat, 2xpäiväluukku, säätöevä

jalkatuet sopivat myös lyhyelle

North Shore Atlantic RM (retki/meri)

8

punainen

M–L

lastitilat, päiväluukku, säätöevä

North Shore Atlantic LV RM (retki/meri)

17

keltainen

S–M

lastitilat, päiväluukku, säätöevä

Prijon Yukon (jokiretki)

5

punainen

M–XXL

lastitilat, peräsin, säätötyökalu

Perception Expression 14 (retki/perus)

31

punainen

S–M

lastitilat, säätöevä

Perception Expression 15 (retki/perus)

15

punakeltainen

M–L

lastitilat, säätöevä

North Shore Aspect RM (retki/perus)

26

punainen

M–L

lastitilat, säätöevä

Roto Attivo Buran (perus)

28

punainen

M–L

lastitilat

Perception Carolina 14 (perus)

13

sinivalkoinen

M–XL

lastitilat

UUSI 2021

Perception Carolina 14 (perus)

14

punakeltainen

M–XL

lastitilat

UUSI 2021

WS Tsunami SP (lasten retki)

30

sininen

XS

lastitilat

n.27–55 kg meloja, max.81 kg

Perception Carolina XS (lasten perus)

34

keltainen

XS

kellukepussit

<50 kg meloja, max. 91 kg, laipioton

SeaBird Nordr L2 (retki/meri, kuitu)

3

vihreä-valk.

S–L

lastitilat, 2xpäiväluukku, peräsin, ponttoonin paikka

peräsimen naruja ei tarvitse säätää

Star Duo (retki, muovi)

10

punainen

S–L

lastitilat, peräsin

peräsimen naruja ei tarvitse säätää

LiquidLogic Lil’ Joe (lasku)

1

violetti

52–85 kg

kellukepussit, levyjalkatuki

neopr.peitto: keyhole (keskikoko)/big

Jackson Zen 75 (lasku)

11

vihr.-musta-harmaa

68–104 kg

kellukepussit, levyjalkatuki, lantiotuet+lisäkpl

neopr.peitto: big

LiquidLogic Remix 59 (lasku)

16

punainen

45–82 kg

kellukepussit, levyjalkatuki

neopr.peitto: keyhole (keskikoko)/big

LiquidLogic Remix 69 (lasku)

25

punainen

59–109 kg

kellukepussit, levyjalkatuki

neopr.peitto: big

Wavesport Diesel 65 (lasku)

32

vihreä

45–82 kg

kellukepussit, levyjalkatuki

neopr.peitto: keyhole (keskikoko)/big

Pyranha Jed S (freestyle)

19

punaoranssi

40–70kg

kellukepussit, foamijalkatuki, säätösarja

UUSI 2021 neopr.peitto: big

Jackson Allstar 2010 SL (freestyle)

24

sini-valk.-musta

59–91 kg

kellukepussit, foamijalkatuki+2lisäkpl, lantiotuet

neopr.peitto: big

Jackson Superstar (2004/5, freestyle)

29

tummansininen

75–105 kg

kellukepussit, Happy Feet -jalkatuki

neopr.peitto: big

Perception Dancer XT (lasku)

6

valkea

68–110 kg

säädettävät jalkatuet, reisituet, kellukepussit

neopr.peitto: slalom (pieni)

Perception Dancer Club (lasku)

12

punainen

45–82 kg

säädettävät jalkatuet, kellukepussit

neopr.peitto: slalom (pieni)

75–150 kg meloja

jalkatuet sopivat myös lyhyelle

Yksiköt, muovia

neopreenihuput lastiluukkuihin
UUSI 2021

Kaksikot

Koskikajakit, muovia
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