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Jäsenoppaan päivitykset 

Jäsenoppaan ensimmäinen versio on julkaistu 2.5.2018. 

Päivitykset 4.6.2018 
- Seuran kaluston 24 tuntia käyttöoikeussääntöä täsmennetty 
- Vesikkolinnalle kulkemisen ohjeita täydennetty 
- Ei-jäsenten melotuksen ehtoja täsmennetty 
- Lisätty seura-asut 

Päivitykset 7.6.2018 
- Kaluston vuokrausohjeita täsmennetty 

Päivitykset 20.1.2019 
- Kaluston vuokra-ajan maksimipituus seitsemän (7) vuorokautta 
- Kalustovuokrien ja ei-jäsenten melotusten verkkokauppaosoite 

muuttunut 
- Seura-asujen verkkokaupan osoite muuttunut 
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Esipuhe 

Tähän vihkoseen on koottu Vanajaveden Vesikot ry:ssä 
noudatettava erilaiset säännöt ja ohjeet. Tämän vihkosen 
tarkoituksena on varmistaa se, että jäsenemme tuntevat 
seurassamme noudatettavat toimintamallit, joiden tarkoituksena on 
varmistaa kaikille turvallinen melontaharrastustoiminta sekä seuran 
kaluston asiallinen käyttö. 

Lisäksi tähän vihkoseen on koottu yleisempää tietoa seuramme 
toiminnnasta. 

 

Turvallista melontaa toivottaen, 
Vanajaveden Vesikot ry 
Hallitus 
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Melojan turvallisuusohjeet 

 
Vältä melomista yksin ja tiedosta yksin melomisen riskit. 

Älä yliarvioi omia taitojasi. 

Älä aliarvioi luonnonvoimia. 

Käytä aina melonta- tai kelluntaliivejä. 

Valitse taitojasi vastaava kajakki. 

Varustaudu aina kajakin tyhjennysvälineellä. 

Varustaudu pahimman varalle. 

Pidä mukanasi matkapuhelinta kastumiselta suojattuna. 

Ilmoita matkareittisi kotiväellesi. Ilmoita matkalla suunnitelman 
muutoksista. 

Käytä koskessa aina kypärää. 
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Yleistä 

Seuran sähköposti 

Vanajaveden Vesikoiden sähköpostiosoite on vesikot@gmail.com. 

Jäsensivut 

Seuran jäsensivusto löytyy osoitteesta 
vanajavedenvesikot.sporttisaitti.com. Jäsenet kirjautuvat 
jäsensivuille omalla sähköpostiosoitteellaan ja henkilökohtaisella 
salasanalla. 

Jäsensivuilta löytyvät yhteydenottolomakkeet seuraavia asioita 
varten: 

- Vesikkolinnan avainasiat 
vanajavedenvesikot.sporttisaitti.com/jasensivut/vesikkolinn
an-avaimet/ 

- vuokrattavat kajakkipaikat ja lokerokaapit 
vanajavedenvesikot.sporttisaitti.com/jasensivut/vuokrat/ 

- yhteydenotto seuramme eri toimihenkilöihin ja hallitukseen 
vanajavedenvesikot.sporttisaitti.com/jasensivut/yhteydenot
to/ 

Postiosoite 

Seuran postiosoite on: 
   Vanajaveden Vesikot ry 
   PL 40 
   13101 Hämeenlinna 

Vajan postilaatikko 

Vesikkolinnan ulko-ovella (vajan sisällä) on postilaatikko, johon 
jätetyt postit toimitetaan kulloinkin ko. seuramme toimihenkilölle 
tai hallitukselle. 
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Jäsenyys 

Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. 

Jäseneksi liittyminen ei edellytä melontataitoja. Aloittelevat melojat 
voivat kehittää taitojaan viikkomelonnoissa tai käydä maksullisen 
melontakoulun. Melontakouluun osallistuminen ei edellytä 
jäseneksi liittymistä. 

Jäseneksi liittyminen 

Jäseneksi liittyminen on helpointa tekemällä jäsenhakemus 
osoitteessa vanajavedenvesikot.sporttisaitti.com. Tästä osoitteesta 
löytyy kohta ”Seuraan liittyminen”. 

Jäsenrekisterin tarkistuspyyntö 

Kaikille uusille jäsenille lähetetään jäsentietojen tarkistuspyyntö 
osoitteesta noreply@sporttisaitti.com. Kun jäsen on tarkistanut 
jäsentietonsa tarkistuspyynnön mukaisesti, niin jäsenen 
sähköpostiosoite tiedetään toimivaksi. 

Jäsenedut 

Vajakoulutuksen käytyäsi jäsenen on mahdollisuus lunastaa 
Vesikkolinnan avain käyttöönsä, jolloin kalusto on käytettävissä 
vapaasti oman aikataulun mukaan. 

Jäsenenä voit käyttää seuran kalustoa veloituksetta alle 24 tuntia 
kestävillä omilla retkilläsi. Yli 24 tuntia kestävästä käytöstä peritään 
vuokraa. 

Jäsenenä voit osallistua viikoittaisiin iltamelontoihin. 

Talvikaudella jäsenellä on mahdollisuus osallistua viikoittaiseen 
tekniikka- ja turvallisuusharjoitteluun uimahallissa. 

Talvikaudella jäsenet voivat käydä harjoittelemassa 
melontaergometrillä. 
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Jäsenenä voit osallistua seuran järjestämiin retkiin ja muihin 
tapahtumakalenterissa mainittuihin tapahtumiin. Seuran 
järjestämissä tapahtumissa kaluston käyttö on maksutonta. 

Jäsenenä voit osallistua seuran järjestämiin koulutustilaisuuksiin 
kuten melonnan jatko-, tekniikka- ja turvallisuuskoulutuksiin sekä 
melonnan ohjaajakursseille. Osa kursseista voi olla maksullisia. 

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus vuokrata paikka omalle kajakillesi 
Vesikkolinnasta edellyttäen, että Vesikkolinnasta löytyy vapaita 
kajakkipaikkoja. 

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa seuramme toimintaan ja 
osallistua talkoisiin, jaostojen toimintaan sekä lukuisiin 
muihin seuratoimintatehtäviin. 
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Tiedotus 

Seuran internetsivut 

Vanajaveden Vesikoiden internetsivut löytyvät osoitteesta 
vanajavedenvesikot.fi. Näiltä sivuilta löydät yleistä tietoa 
seurastamme sekä mm. toimintakalenterimme. 

Jäsensivut 

Seuramme jäsensivut löytyvät osoitteesta 
vanajavedenvesikot.sporttisaitti.com. Pääsy jäsensivuille on 
ainoastaan seuramme jäsenillä. Jäsensivuilta löytyvät mm: 

- tapahtumakalenteri 
- ilmoittautumisosio seuramme tapahtumiin 
- melontakaverit-palsta 
- yhteydenottolomakkeet 
- melontaergon varauskalenteri 
- jäsenten keskustelupalsta 
- yhdistyskokousten pöytäkirjat 
- jäsentiedotteet 

Jäsenrekisteri 

Jokainen jäsen voi tarkistaa ja korjata omia jäsentietojaan 
jäsensivujen kohdassa ”Omat tiedot”. Sähköpostitse lähetettäviä 
yhteydenottoja ajankohtaisista asioista kohdistetaan jäsenten 
jäsenrekisteriin tekemien valintojen perusteella seuraavista asioista: 

- melontatapahtumien ohjaustoiminta 
- talkootoiminta 
- aikuisten harrastetoiminta 
- kilpailutoiminta 
- lasten ja nuorten toiminta 
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Sähköiset tiedotteet 

Seuran sähköinen jäsentiedote pyritään julkaisemaan kuukausittain. 
Tiedote lähetetään jäsenille jäsenrekisterin mukaisiin 
sähköpostiosoitteisiin. 

Facebookin jäsensivut 

Seurallamme on facebookissa suljettu ryhmä nimeltä ”Vanajaveden 
Vesikot - Jäsensivu”. Tähän ryhmään kuuluu sekä seuramme jäseniä 
että seuraamme kuulumattomia henkilöitä. 

Seuran viralliset facebook-sivut 

Seurallamme on facebookissa myös viralliset sivut 
nimillä ”Vanajaveden Vesikot ry”. 

Instagram 

Instagramissa olemme nimellä ”vanajavedenvesikot”. 
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Vesikkolinnan avain 

Vesikkolinnan avaimen saannin edellytykset  

Avaimen lunastamisen yleiset edellytykset ovat: 

- seuran jäsenmaksun maksaminen 
- melontakurssin käyminen 
- osallistuminen vajakoulutukseen 
- avainmaksun maksaminen 

Jäsenen vastuu turvallisuudesta ja kalustosta 

Jäsen on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävät taidot ja tiedot 
meloen tapahtuvaan vesillä liikkumiseen. Jäsen vastaa itse siitä, että 
hän ei ole vesillä liikkuessaan vaaraksi itselleen eikä muille vesillä 
liikkujille. 

Jäsenen tulee käsitellä kalustoa ja toimia vajalla asianmukaisesti 
seuran sääntöjä ja ohjeita noudattaen. Jäsen on vastuussa kajakeille 
tai muulle seuran omaisuudella aiheuttamastaan vahingosta. 

Vajakoulutus 

Vajalla toimiminen edellyttää tietoja ja taitoja, jotka käydään 
melojan kanssa yhdessä läpi ennen avaimen luovutusta 
vajakoulutuksessa, jossa käydään läpi seuraavat asiat:  

- kajakkien numerointi ja hyllypaikat  
- yksityisten välineiden erottaminen seuran kalustosta  
- varaus-/vuokrakirjan käyttö ja tarkistus ennen kajakin 

käyttöönottamista  
- vikalistan tarkistus ennen kajakin käyttöönottamista ja 

vikalistan täyttö vikoja havaittaessa 
- vajakansion täyttö lähdettäessä ja palattaessa  
- kajakkien siivous ja kuivaus ennen hyllytystä  
- kajakkien vuokraussäännöt  
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Melontataidot 

Vesikkolinnan avaimen haltija vastaa itse siitä, että hän: 

- osaa valita taitojaan vastaavan kajakin ja melan 
- osaa säätää käyttämänsä kajakin jalkatuet ja sulkea luukut 
- hallitsee käyttämänsä kajakin evän ja/tai peräsimen käytön 
- käyttää aina kelluntaliivejä ja ottaa aina mukaan 

tyhjennysvälineen 
- osaa mennä kajakkiin ja poistua siitä hallitusti  
- hallitsee melonnan perustaidot; eteen ja taaksepäin, 

ohjaaminen, sivuttain melonta, alatuen alkeet 
- tuntee väylämerkintöjen periaatteet  

Avaimen hankinta 

Vajakoulutuksista ilmoitetaan tapahtumakalenterissa osoitteessa 
vanajavedenvesikot.fi/kalenteri/. 

Vesikkolinnan avaimia voi tiedustella myös osoitteessa 
vanajavedenvesikot.sporttisaitti.com/jasensivut/vesikkolinnan-
avaimet/. 

Avaimen poistaminen käytöstä 

Vesikkolinnan avaimia hallitaan sähköisen käyttöliittymän avulla. 
Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan tai hän ei noudata 
seurassamme kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita, niin ko. 
jäsenen avaimen toiminta estetään eikä jäsenellä ole enää pääsyä 
Vesikkolinnaan. 
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Kulku Vesikkolinnalle 

Kaikkien Vesikkolinnalle kulkevien tulee ottaa huomioon 
asemanseudun rakennustyömaiden vaikutukset ja muutokset kulku- 
ja pysäköintijärjestelyissä. 

Ensisijaisesti jäseniämme suositellaan pysäköimään 
asemanseudun julkisilla pysäköintialueilla. 

Vesikkolinnalle kuljettaessa ja autoja pysäköitäessä jäseniemme 
tulee huomioida seuraavat asiat: 

- Aiemmin Vesikoiden käytössä ollut hiekkaparkki on 
kaupungin työmaan varastoalueena. 

- Vesikoilla on mahdollisuus pysäköidä autonsa 
erikoistilanteen vuoksi toistaiseksi Vesikkolinnan 
läheisyyteen puutolpin ja naruin rajatulle alueelle. 
Vesikkolinnan läheisyydessä oleva pysäköinnillemme varattu 
alue on kuoppainen ja ajoittain tämä alue saattaa olla 
hyvinkin pehmeä tai jopa upottava. Tälle alueelle 
pysäköitäessä tulee autossa olla näkyvissä pysäköintilupa, 
joita löytyy Vesikkolinnan kirjoituspyödältä. 
 

 
  



 
15 

- Ajo Vesikkolinnalle tapahtuu vanhaa reittiä. Työmaa-alueella 
ja Varikonniemessä ajettaessa on noudatettava erityistä 
varovaisuutta. 

- Jalankulku ja pyöräily työmaa-alueen läpi on kielletty. 

 

 
- Ajoreitille on työmaa-aidoista tehty portti. Tämä portti on 

pidettävä aina suljettuna. 
 

 

	

Ajoreitti	

Vanha	veturitalli	
Vesikoiden	pysäköinti	rantareitin	
itäpuolella.	Alue	rajattu	tolpin	ja	naruin.	

Portti,	pidettävä	
aina	suljettuna	

Työmaa-alue:	
Jalankulku	ja	
pyöräily	kielletty	
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Kaluston käyttö ja vuokraus 

Seuran kalusto on jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten 
käytettävissä ilmaiseksi: 

- alle 24 tunnin omilla retkillä. Jos retken pituus ylittää 24 
tuntia tulee kalustosta maksaa vuokra kultakin 
kalenterivuorokaudelta, jonka aikana seuran kalusto on 
jäsenen käytössä. 

- seuran omilla (myöskin useamman päivän) retkillä ja 
tapahtumissa. 

- Melonta- ja soutuliiton ja muiden seurojen järjestämillä 
retkillä ja tapahtumissa, mikäli tapahtuma on merkitty 
Vesikoiden tapahtumakalenteriin. 

Omille, 24 tuntia pitemmille retkille kalustoa voi vuokrata maksua 
vastaan. Vuokraushinnasto on osoitteessa 
vanajavedenvesikot.fi/jasenyys/jasenmaksut/. 

Kaluston varaus ilmaisiin tapahtumiin  

Jäsen voi varata itselleen sopivan kajakin yllämainittuihin ilmaisiin 
tapahtumiin. Vesikkolinnassa on Kaluston varaus- ja vuokrauslista, 
jossa on kullekin päivälle oma sivunsa. Varaus merkitään kansioon 
jokaisen käyttöpäivän sivulle. Tarkista, että haluamaasi kajakkia ei 
ole jo aikaisemmin varattu.  

- Seuran tapahtumiin (esim. melontakurssit) kaluston varaa 
tapahtuman vastuuhenkilö.  

- Iltamelontoihin kalustoa ei voi varata.  
- Samaa kajakkia voi varata melontakauden aikana vain yhden 

kerran. 
- Jos joudut perumaan varauksesi, tee se niin pian kuin 

mahdollista ennen tapahtumaa.  
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Kaluston vuokraus  

Seuran kalustoa vuokrataan vain jäsenmaksunsa maksaneelle 
seuran jäsenelle. Voit varata etukäteen vuokrattavan kajakin 
samoin periaattein kuin yllämainittuihin ilmaistapahtumiin. 

Kaluston vuokra-ajan maksimipituus on seitsemän (7) vuorokautta. 

Seuran kalustosta maksetaan vuokra kultakin kalenterivuoro-
kaudelta, jonka aikana seuran kalusto on jäsenen käytössä. 
Esimerkkinä: 

- Kajakin vuokraus alkaa perjantaina klo 17.00 ja päättyy 
sunnuntaina klo 11.00. Tällöin kajakista tulee maksaa vuokra 
kolmelta päivältä eli pe-su. 

Vuokrausta varten: 

1. Merkitse vajalle olevaan Kaluston varaus- ja vuokrauslistaan 
omaa vuokraustasi koskevat tiedot. Aiheeksi 
merkitään ”VUOKRAUS”. Voit vuokrata kerralla yhden kaksikon 
tai kaksi yksikköä. 

 
2. Merkitse tämän jälkeen vuokrauksesi tiedot ”Vuokrausten 

maksut”-listaan. Kopioi vuokrausnumero ”Kaluston varaus ja 
vuokraus”-listalle. 

 
3. Maksa kalustovuokra ennen vuokrakauden alkamista 

osoitteessa http://holvi.com/shop/vanajavedenvesikot/. 

Kajakki
nro

Varaajan/vuokraajan
nimi

Varaajan/vuokraajan
puh. numero Aihe

Ajankohta klo
(alku - loppu)

Vuokraus-
numero

Varaus
tehty (pvm)

KALUSTON VARAUS- JA VUOKRAUSLISTA

Varauksissa ja vuokrauksissa noudatetaan erillistä ohjetta. Kajakkia vuokrattaessa "vuokrausnumero" kopiodaan tälle listalle "Vuokraustenmaksut"-listalta. 
Tämän listan yhdelle sivulle tehdään vain yhtä päivämäärää koskevia varaus- ja vuokrausmerkintöjä. Kansiossa sivut pidetään päivämääräjärjestyksessä.

Tämä sivu koskee varauksia päivämäärälle: Viikonpäivä 

vuokraus-
numero nimi puhelin vuokra-aika (pvm) summa

18001

VUOKRAUSTEN MAKSUT
Vuokrausten maksut on suoritettava ennen vuokra-ajan alkamista oma-aloitteisesti osoitteessa www.vanajavedenvesikot.fi/vuokrat.
Maksettaessa viestiksi merkitään ensimmäisen sarakkeen vuokrausnumero. Maksettaessa ei käytetä viitenumeroa.
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Vuokran verkkokauppamaksun yhteydessä maksun lisätietoihin 
merkitään em. vuokrausnumero. 

Maksujen maksamatta jättäminen ajallaan johtaa varaus- ja 
vuokrauskieltoon.  

Jos vuokralle haluttua kajakkia tarvitaan seuran omissa, kalenteriin 
merkityissä tapahtumissa, seuran tarve on etusijalla.  

Vastuu kalustosta  

Olet vastuussa käyttöösi ottamastasi kalustosta ja varusteista. 
Tarkista noudon yhteydessä, että kajakki on kunnossa ja että 
mukana on melan lisäksi aukkopeitto ja tyhjennysväline. Älä ota 
käyttöösi epäkuntoista kajakkia, tee siitä merkintä vikakansioon.  

Olet vastuussa vuokraamastasi tai muuten käyttöösi ottamastasi 
kalustosta siinäkin tapauksessa, että olet luovuttanut sen jonkun 
ulkopuolisen käyttöön. Minkä tahansa vahingon sattuessa, ilmoita 
siitä vuokrausvastaavalle.  

Kaluston huolimaton käsittely, vahinkojen ilmoittamatta jättäminen 
tai maksujen laiminlyönti voi johtaa käyttö ja vuokrauskieltoon 
ja/tai korvausvelvollisuuteen. 

Trailerin vuokraus 

Trailerin vuokrauksesta tulee sopia aina erikseen vuokravastaavan 
kanssa. 

Vuokrausvastaava  

Vuokrausvastaavan yhteystiedot ovat nähtävissä varaus- ja 
vuokrauskansiossa.  
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Maksut ja vuokrat 

Jäsenmaksujen ja muiden maksujen suuruudet löytyvät osoitteesta 
vanajavedenvesikot.fi/jasenyys/jasenmaksut/. 

Kaikki laskut lähetetään jäsenille pääsääntöisesti sähköpostitse. 
Jäsenmaksut erääntyvät seuramme sääntöjen mukaisesti 15.3. 

Kajakkipaikan tai lokerokaapin vuokraaminen 

Tiedustelut vapaista kajakkien vuokrapaikoista tai lokerokaapeista 
kannattaa tehdä osoitteessa 
vanajavedenvesikot.sporttisaitti.com/jasensivut/vuokrat/. Tällä 
sivulla täytetty lomake menee suoraan vuokravastaavalle. 

Vesikkolinnan avainmaksu 

Vesikkolinnan avaimista peritään avainmaksu avainten ja lukkojen 
hankintakustannusten peittämiseksi. Avainmaksua ei palauteta, 
vaikka jäsen luopuisi avaimesta tai eroaisi seurasta. 
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Jäsenen oikeus melottaa ei-jäseniä 

Seuramme jäsen voi melottaa ei-jäseniä seuraavin ehdoin: 

- jäsen voi melottaa yhtä aikaisesti enintään kaksi seuraan 
kuulumatonta henkilöä 

- jäsen voi melottaa kutakin seuraan kuulumatonta henkilöä 
enintään kahdesti yhden melontakauden aikana 

- jäsenen tulee olla itse mukana melomassa 
- jäsen vastaa melotuksessa kalustolle mahdollisesti 

aiheutuvista vaurioista omalla kustannuksellaan 
- jäsen vastaa melotuksen ja melotettavien turvallisuudesta 
- seuraan kuulumattomien henkilöiden melotukset tulee 

merkitä Vesikkolinnassa olevaan Melotukset-listaan, johon 
merkitään melotuksesta vastanneen jäsenen nimi sekä 
melotettujen henkilöiden nimet 

- melotuksesta vastannut jäsen maksaa jokaisesta 
melotettavasta henkilöstä kajakkiyksikön vuokran suuruisen 
maksun verkkokaupan kautta 

Ei-jäsenten melotuksen maksuohjeet  

Ei-jäsenten melotuksista varten: 

1. Merkitse vajalla olevaan Melotukset-listaan ”Melotuksesta 
vastaava”-kohtaan oma nimesi ja merkitse melotettavien nimet 
listan ko. kohtaan. 

2. Maksa ei-jäsenten melotusmaksu välittömästi melotuksen 
jälkeen osoitteessa holvi.com/shop/vanajavedenvesikot/. 
Verkkokauppamaksun yhteydessä maksun lisätietoihin 
merkitään Melotukset-listan ensimmäisessä sarakkeessa oleva 
numero 
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Maksujen maksamatta jättäminen ajallaan johtaa varaus- ja 
vuokrauskieltoon. Lisäksi ko. jäseneltä peruutetaan oikeus ei-
jäsenten melottamiseen. 

viesti Melotuksesta vastaava
seuran jäsen puhelin päiväys Melotettavien nimet summa

18500

MELOTUKSET
Ei-jäsenten melotusten maksut on suoritettava oma-aloitteisesti välittömästi melotuksen jälkeen osoitteessa 
www.vanajavedenvesikot.fi/vuokrat. Maksettaessa viestiksi ensimmäisen sarakkeen numerosarja. Maksettaessa ei käytetä viitenumeroa.
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Seuran retken tai melontatapahtuman 
järjestäminen  

Kuka tahansa seuran jäsen voi järjestää seuran retken tai 
melontatapahtuman, kun järjestäminen tehdään tätä ohjetta 
noudattaen. Seuran retkellä tai melontatapahtumassa:  

- ei peritä vuokraa kalustosta eikä myöskää trailerista yli 
päivän kestäviltä retkillä.  

- mukaan on otettava kaikki halukkaat seuran jäsenet, joilla 
ennalta ilmoitetut taitovaatimukset täyttyvät.  

- seura ei korvaa kenellekään osallistujalle mitään kuluja, jollei 
mahdollisista kulukorvauksista ole tehty seuran hallituksen 
päätöstä ennen retkeä tai melontatapahtumaa.  

- seuran kajakit on vakuutettu kuljetuksen aikana ja 
varkauden varalta.  

Turvallisuudesta vastaava henkilö 

Retkellä tai melontatapahtumassa tulee olla turvallisuudesta 
vastaava henkilö. 

Retkestä tai tapahtumasta ilmoittaminen 

Miten ja missä seuran retkestä tai melontatapahtumasta pitää 
ilmoittaa:  

- Retki-/melontatapahtumailmoitus on julkistettava 
Vesikkolinnan ilmoitustaululla ja seuran internetsivuilla 
olevassa kalenterissa viimeistään yhtä viikkoa ennen retken 
tai melontatapahtuman toteuttamisajankohtaa.  

Retki-/melontatapahtumailmoituksen vähimmäissisältö:  

- Missä ja milloin retki tai melontatapahtuma järjestetään.  
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- Vaadittavat ennakkotaidot, jos sellaisia tarvitaan. 
Vaadittavat ennakkotaidot voivat koskea esimerkiksi 
taitotasoa, melontakokemusta tai fyysistä kuntoa.  

- Miten ja milloin viimeistään retkelle tai 
melontatapahtumaan ilmoittaudutaan.  

- Osallistujien mahdollinen enimmäismäärä.  
- Mahdolliset vaatimukset varusteista. Esimerkikisi 

olosuhteiden vaativuuden vuoksi voidaan vaatia, että kaikki 
osallistujat ovat pukeutuneet kuivapukuun.  

- Arvio tai selvitys osallistujille tulevista kuluista (esim. 
matkakulut).  

- Vetäjän nimi.  
- Keneltä saa lisätietoja (nimi ja puhelinnumero).  
- Turvallisuudesta vastaava henkilö, jos ei ole retken tai 

melontatapahtuman vetäjä.  

Osallistuminen retkelle tai tapahtumaan 

Kuka voi osallistua seuran retkelle tai melontatapahtumaan:  

- Jokainen seuramme jäsen, jolla on riittävät tiedot, taidot ja 
kyvyt kulloinkin kyseessä olevan retken tai 
melontatapahtuman vaativuuden huomioon ottaen.  
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Seura-asut 

Seura-asujen tilaukset tapahtuvat verkkokaupassa osoitteessa 
holvi.com/shop/vanajavedenvesikot/. 

Kaikki tuotteet tulevat Vanajaveden Vesikoiden logopainatuksella 
rintapieleen. 

Seura-asuja voi sovittaa seuran kalenterissa erikseen ilmoitettavina 
ajankohtina. 

Seura-asujen yhteistilaukset lähetetään asujen toimittajalle noin 
kuukauden välein. 
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Seuran tukema koulutus 

Kiinnostaako sinua melontaan liittyvät ohjaaja- ja valmennuskurssit? 
Olet Vanajaveden Vesikot ry:n jäsen? Olet tai haluat olla 
yhdistyksen toiminnassa mukana ja haluat kehittää valmiuksiasi 
melonnan ohjauksessa tai valmennuksessa? Tai haluat osallistua 
melonnan turva- ja pelastuskoulutukseen? 

Kirjoita avoin hakemus ja osoita se yhdistyksen hallitukselle. Toimita 
hakemus sähköisesti liitteineen osoitteeseen vesikot@gmail.com. 

Saat hallituksen päätöksen kahden viikon sisällä hakemuksen 
saapumisesta. 

Avoimen hakemuksen tulee sisältää kurssin, johon haluat osallistua, 
sisältökuvaus, koulutuksen järjestäjä, ajankohta, kurssimaksun 
määrä sekä perustelut, miksi kurssin suorittaminen on sinulle 
ajankohtainen ja tärkeä sekä miten kurssin suorittaminen tukee 
seuran kehittämistä ja toimintaa. 

Suunnittele kurssiosallistumisesi ajoissa, jotta saat päätöksen ennen 
kurssille lähtöä. Hallituksen myönteinen päätös tarkoittaa 
seuraavaa: 

- Kurssimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. 
- Maksu tapahtuu kurssin jälkeen kuitteja vastaan. 

Vanajaveden Vesikot ry tukee jäsentensä kouluttautumista 
ensisijaisesti Suomessa ja erityisen perustelluista syistä ulkomailla 
(esim. kurssia ei järjestetä missään muodossa Suomessa). Tuki 
koskee vain kurssimaksua alveineen (ei majoitus ja matkat) ja 
kurssia, johon hakija on osallistunut. 
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Turvallisuus 

Kaikessa suomalaisessa melonnan seuratoiminnassa sovelletaan 
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n melonnan Suomen Melonta- ja 
Soutuliitto ry:n melonnan turvallisuusohjetta. 

Vanajaveden Vesikot ry:n toiminnassa noudatetaan lisäksi aina 
seuramme omaa turvallisuusasiakirjaa. Kaikkia seuramme retkiä ja 
tapahtumia varten laaditaan em. turvallisuusasiakirjan mukaisesti 
turvallisuussuunnitelma, joka perustuu retken tai tapahtuman 
riskianalyysiin. 

Melonnan peruskursseja, ohjattuja iltamelontoja ja ohjattuja 
ryhmämelontoja varten on laadittu näitä tapahtumia koskeva 
turvallisuussuunnitelma. 
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Turvallisuusasiakirja 
Tämä turvallisuusasiakirja on pysyvä ohje järjestettäessä seuran toimintaa ja 
tapahtumia. Lisäksi laaditaan tapahtumakohtainen turvallisuussuunnitelma, 
jonka laatimisesta ja noudattamisesta vastaa tapahtuman nimetty vetäjä tai 
vetäjän nimeämä henkilö, joka toimii tapahtuman turvallisuudesta 
vastaavana henkilönä.  

Toiminnan turvallisuudesta vastaavat 
Seuran virallista toimintaa valvoo ja ohjaa Vanajaveden Vesikot ry:n hallitus, 
jonka tehtäviin kuuluu tämän turvallisuusasiakirjan päivittäminen yhdessä 
vajamestarin kanssa.  

Kaluston turvallisuudesta vastaavat hallitus ja vajamestari yhdessä.  
Seuran virallisten tapahtumien ja retkien turvallisuudesta vastaa tapahtuman 
tai retken vetäjä, ellei ko. tapahtuman tai retken turvallisuussuunnitelmassa 
muuta ole määrätty.  
Osa turvallisuusvastuusta voidaan turvallisuussuunnitelmassa määrätä myös 
osallistujille. 

Toimenkuvat 
Seuralla ei ole vakituisia työntekijöitä.  
Henkilöt seuran virallisiin tehtäviin valitaan vuosittain tai heidät nimetään 
kertaluontoisesti johonkin tehtävään/tapahtumaan. Nimettäessä henkilöitä 
tulee erityistä huomiota kiinnittää riittävään tietotaitoon turvallisuuden 
takaamiseksi. Merkittävämpää on todellinen taito kuin muodollinen pätevyys.  
Jokaisen jäsenen tehtävä onnettomuustilanteessa on auttaa kykyjensä ja 
taitojensa mukaan ja hälyttää tarvittaessa ulkopuolista apua (sairaanhoito tai 
viranomaisapu). 

Osallistujat ja osallistujaryhmät 
Pääsääntöisesti osallistujat ovat seuran jäseniä. Tapauskohtaisesti 
turvallisuussuunnitelmassa määritellään tarkemmin osallistujille asetettavat 
vaatimukset. Melontaan osallistuvalta edellytetään uimataitoa ja riittävää 
terveyttä. Eräät sairaudet ja rajoittuneisuudet voivat estää melomisen. 

Rakennukset ja rakennelmat 
Suuri osa toiminnasta tapahtuu seuran vajalla, joka on vuokrattu 
Hämeenlinnan kaupungilta. Vajan käyntiosoite on Varikonniemi, Hämeenlinna. 
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Vajan sijainti WGS84-koordinaatissa on 
N 61° 0,27' E 24° 28,00'.  
Vajan irtaimiston kunnosta ja turvallisuudesta vastaa hallitus yhdessä 
vajamestarin kanssa.  
Vajan alkusammutuskaluston muodostaa jauhesammutin ja vesiämpärit. 
Vanajavesi on 10 metrin päässä. Vesijohtoa ei ole.  

Turvallisuusvälineet ja henkilösuojaimet 
Melontaliivit ja -kypärät tarkistetaan kerran vuodessa vajamestarin toimesta. 
Mikäli puutteita havaitaan, ne korjataan välittömästi tai ko. kalusto 
poistetaan käytöstä, kunnes puutteet on korjattu. Jokaisen jäsenen vastuulla 
on tarkastaa varusteet ennen ja jälkeen melomisen ja tarvittaessa poistaa 
varuste korjaukseen.  
Retkenjohtajan, kouluttajan ja ohjaajan varusteisiin kuuluvat matkapuhelin, 
hinausvyö, pumppu, pilli tai muu merkinantolaite.  

Muut välineet ja varusteet 
Tähän kalustoon kuuluvat seuran kanootit varusteineen, joita ovat melat, 
aukkopeitteet, kellukkeet, hinausvyöt, vetoköydet, tyhjennyspumput, äyskärit, 
ensiaputarvikelaukut ja ensiapukaappi. Niiden kunto ja asianmukainen 
varustus tarkistetaan kerran vuodessa vajamestarin toimesta. Mikäli 
puutteita havaitaan, ne korjataan välittömästi tai ko. kalusto poistetaan 
käytöstä, kunnes puutteet on korjattu. Jokaisen jäsenen vastuulla on 
tarkastaa varusteet ennen ja jälkeen melomisen ja tarvittaessa poistaa 
varuste korjaukseen ja merkitä asia vikakansioon, sekä merkitä kanootti niin, 
ettei sitä voida käyttää ennen korjausta.  

Riskien hallinta 
Toiminnan tai tapahtuman vetäjien tulee arvioida mahdollisia riskejä koko 
toiminnan tai tapahtuman ajan. Riskit voivat liittyä esimerkiksi osallistujiin, 
ryhmätoimintaan, muihin vesilläliikkujiin, kalusteisiin, varusteisiin tai 
olosuhteisiin. Tarvittaessa toiminta tai tapahtuma keskeytetään tai perutaan 
kokonaan.  
Seuralle on laadittu tapauskohtainen turvallisuussuunnitelma seuraaville 
tapahtumille:  

- Nuorten iltamelonnat ja aikuisten iltamelonnat  
- Melonnan peruskurssit  
- Erilaiset tutustumismelotukset kuten erilaiset ryhmät ja yleisötilaisuudet.  
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Muiden tapahtumien kuten retkien, koulutuksien, kurssien, kilpailujen jne. 
tapahtumakohtaisten turvallisuussuunnitelman laatimisesta vastaa 
tapahtuman vetäjä tai johtaja.  

Vakuutusturva  
Vanajaveden Vesikot ry kuuluu Suomen Melonta- ja Soutuliittoon (SMSL), 
joka puolestaan kuuluu VALO ry:hyn. VALO ry on vakuuttanut Pohjolassa 
vapaaehtoiset kouluttajat ja vetäjät tapaturmavakuutuksella ja 
vastuuvakuutuksella.  

Kenenkään henkilökohtaista omaisuutta ei ole vahinkovakuutettu.  
Seuran vaja ja kalusto on vakuutettu palo- ja murtovakuutuksella sekä kalusto 
kuljetusvakuutuksella. Peräkärryt on vakuutettu liikenne- ja 
kaskovakuutuksella.  

Luvat ja ilmoitukset viranomaisille  
Seuran järjestämistä isoista yleisötilaisuuksista annetaan ilmoitus ennen 
tapahtumaa pelastuslaitokselle. Ilmoituksesta huolehtii tapahtuman johtaja.  

Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa  
Onnettomuus- ja vahinkotilanteissa noudatetaan yleistä käytäntöä vetäjien 
oman harkinnan mukaan:  

- Tee nopea tilannearvio tapahtuneesta  
- Tee hätäilmoitus hätänumeroon 112  
- Estä lisäonnettomuudet  
- Pelasta ihmiset  
- Anna tarvittava ensiapu  
- Suojaa, rauhoita ja tarkkaile  
- Pelasta omaisuus  

Yleiset toimintaohjeet  
Seuran toiminnassa noudatetaan Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan 
laatimaa ”Melonnan turvallisuusohjetta”.  
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Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen  

Raportit, viranomaisilmoitukset  
Onnettomuudesta tai vakavasta läheltäpiti tilanteesta tapahtuman vetäjä 
tekee raportin seuran hallitukselle, jonka jälkeen seuran hallitus päättää 
mahdollisesta raportoinnista edelleen Melonta- ja Soutuliiton turvaryhmälle 
ja mahdollisille viranomaistahoille.  

Kriisiviestinnän ohjeet  
Kriisin sattuessa ulkopuolisen viestinnän hoitaa seuran puheenjohtaja. Mikäli 
seuran puheenjohtaja on estynyt, tiedotusvastuu siirtyy seuran 
varapuheenjohtajalle. Kaikki em. tahot voivat tehtävää delegoida, mutta 
oleellista on, että tiedottamisesta vastaa kerrallaan vain yksi henkilö.  

Jälkihoito  
Jälkihoitoon ryhtymisestä vastaa seuran puheenjohtaja. Mikäli seuran 
puheenjohtaja on estynyt, jälkihoitotoimenpiteistä vastaa seuran 
varapuheenjohtaja. Jälkihoidon organisoinnissa tukeudutaan viranomaisiin tai 
SPR:ään.  

Seurantajärjestelmä ja tilastointi  
Tapahtumien osanottajamäärät tilastoidaan vuosikertomuksiin.  

Turvallisuusasiakirjan tarkastaminen ja hyväksyminen  
Turvallisuusasiakirjan ja siihen liittyvät turvallisuussuunnitelmat tarkastavat ja 
hyväksyvät seuran hallitus ja vajamestari.  
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Turvallisuussuunnitelma 
Tämä turvallisuussuunnitelma on laadittu seuraavia tapahtumia varten:  

- ohjatut iltamelonnat 
- melontakurssit 
- tilatut ryhmämelonnat, mm. työpaikka-, koululais- ja opiskelijaryhmät.  

Näiden tapahtumien turvallisuuden takaamiseksi toimitaan seuraavasti:  

- Osallistujat ja ohjaajat noudattavat annettavia ohjeita.  
- Uimataito on ehdoton edellytys melontaan osallistumiselle.  
- Tapahtuman turvallisuudesta vastaavan ohjaajan on saatava tieto 

sellaisista sairauksista, joilla voi olla vaikutusta yksittäisten tapahtumaan 
osallistujien toimintakykyyn vesillä liikuttaessa.  

- Ellei melontaan osallistuvien aiempaa melontakokemusta ole erikseen 
selvitetty, on ohjaajien aina oletettava, että aikaisempaa 
melontakokemusta ei ole.  

- Ennen tapahtuman varsinaisen toiminnan käynnistämistä annetaan 
osallistujille lyhyt kuvaus tapahtuman etenemisestä - eri vaiheet vajalta 
vesille, melottava reitti ja melontajärjestys ja etu- ja takamelojat.  

- Tapahtumissa melotaan lähellä rantaa ja ryhmässä sekä vältetään turhia 
väylän ylityksiä.  

- Kaatumistilanteessa pelastamisen vastuun ottaa selkeästi haltuunsa joku 
ohjaajista. Varsinaiseen pelastamiseen, reskutukseen, osallistuu aina kaksi 
ohjaajaa. Kaatumistilanteessa on huolehdittava muiden osallistujien 
turvallisuudesta lisäkaatumisten tai -onnettomuuksien estämiseksi.  

- Kaikki osallistujat käyttävät melontaliivejä vesillä oltaessa.  
- Aukkopeitteet pidetään kaikkien päällä, mutta ei välttämättä kiinni.  
- Aukkopeitteen kiinnittämisen ja irrottamisen harjoittelu tehdään ennen 

vesille menoa.  
- Varmistetaan luukkujen huolellinen sulkeminen, kannet tiiviisti paikoilleen.  
- Ohjaajien varusteina ovat äyskärit tai tyhjennyspumput, hinausköydet, 

pillit ja matkapuhelimet.  
- Ennen kajakkien siirtoa laiturille tai rantaan ohjaajan huolehtii siitä, että 

kukaan ei lähde vesille ennen lupaa.  
- Melontatekniikan kuivaharjoittelu, eteenpäin melonta, pysäyttäminen, 

taaksepäin melonta, tehdään rannassa.  
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- Etuohjaaja seuraa takanaan tulevan ryhmän etenemistä ja säätää 
melontavauhdin sellaiseksi, että ryhmä pysyy kasassa. Etuohjaaja 
pysäyttää tarvittaessa ryhmän.  

- Ohjaajat voivat keskeyttää tai perua melontatapahtuman olosuhteiden 
niin vaatiessa esimerkiksi kovan tuulen tai alkoholin käytön takia.  

- Tapahtuman turvallisuudesta vastaavan ohjaajan on huolehdittava siitä, 
että tämän turvallisuussuunnitelman sisältö on tapahtuman kaikkien 
ohjaajien tiedossa.  
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Yhdistyksen säännöt 
1§  Vanajaveden Vesikot -nimisen yhdistyksen, jonka kotipaikka on 
Hämeenlinnan kaupunki, tarkoituksena on herättää innostusta ja harrastusta 
melontaan ja sen toiminnan kehittämiseen sekä edistää jäsentensä kuntoa ja 
terveyttä. Mainittuihin päämääriin pyritään hankkimalla tarkoitukseen sopivia 
välineitä, opastamalla jäseniä niiden käyttöön, huoltoon ja kehittämiseen 
sekä järjestämällä retkiä, harjoituksia, koulutusta ja kilpailuja sekä 
tiedotustoiminnalla.  

2§  Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.  
3§  Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen, joka suorittaa määrätyn 
liittymismaksun ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen 
jäsenet ovat joko vuosi-, kannattaja- tai kunniajäseniä. Vuosijäsenet 
suorittavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun ja se on 
suoritettava maaliskuun 15. päivään mennessä.  
Hallitus voi tehdä ehdotuksen syyskokoukselle vuosijäsenen, joka on erityisen 
aktiivisesti toiminut yhdistyksen hyväksi ilman korvausta tai palkkiota, 
vapauttamiseksi seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksusta. Syyskokous 
päättää asian enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kannattajajäseneksi pääsee henkilö, joka suorittaa yhdistyksen vahvistaman 
kertakaikkisen tai vuosittain määrättävän maksun.  
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen syyskokouksen 
päätöksen mukaan kutsua henkilö, joka on erikoisen ansiokkaasti toiminut 
yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Yhdistyksen jäsenistä pidetään 
luetteloa, johon merkitään heitä koskevat tiedot. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  
4§  Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus johon kuuluu 
ylimelamies (puheenjohtaja) ja viisi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi 
varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan melamiehen 
(varapuheenjohtajan) sekä sihteerin. Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri voidaan 
valita myös hallituksen ulkopuolelta.  
Hallitus kokoontuu ylimelamiehen tai melamiehen kutsusta tai kahden 
hallituksen jäsenen pyynnöstä ja se on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä on 
saapuvilla. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Hallitus voi harkintansa mukaan ottaa määrättyjä tehtäviä suorittamaan 
palkattuja toimihenkilöitä.  
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5§  Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa jaostoja huolehtimaan eri 
harrastuspiirien toiminnasta. Mahdolliset jaostojen säännöt vahvistaa 
yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.  
6§  Yhdistyksen nimen kirjoittaa ylimelamies ja melamies yhdessä tai 
kumpikin erikseen sihteerin kanssa.  
7§  Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain joulukuun viimeisenä päivänä, jonka 
jälkeen hallituksen on toimitettava tilit tilintarkastajille viimeistään kolme 
viikkoa ennen kevätkokousta. 
Tilintarkastajien tulee toimittaa tilit tilintarkastuskertomuksineen hallitukselle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.  
8§  Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja ainoastaan jäsenmaksunsa 
suorittaneet läsnä olevat jäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys 
toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Kokouksen päätökseksi 
tulee se mielipide, jota äänestykseen osaa ottaneiden enemmistö on 
kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa, mikäli näissä säänöissä 
ei edellytetä määräenemmistöä.  
9§  Yhdistys kokoontuu syyskokoukseen loka-marraskuussa ja 
kevätkokoukseen helmi-maaliskuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrää 
yhdistyksen hallitus. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava viimeistään 
kahta viikkoa ennen kokousta vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä sekä tarpeen vaatiessa myös kirjeitse.  
Ylimääräinen kokous kokoontuu hallituksen aloitteesta tai kun vähintään 10 % 
yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti anoo käsittelemään 
ilmoitettua asiaa. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka 
vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä 
edellä mainitulla tavalla esityksen.  
10 §  Syyskokouksessa, joka valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin, 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat, käsitellään seuraavat asiat: 

- todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 
- todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio, 

sekä tarvittaessa yleissuunnitelma tuleviksi vuosiksi 
- valitaan seuraavaksi vuodeksi yhdistyksen täysi-ikäisten jäsenten 

keskuudesta hallituksen puheenjohtaja eli ylimelamies, jota kutsutaan 
myös yhdistyksen puheenjohtajaksi 
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- valitaan yhdistyksen täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen viisi 
varsinaista ja kaksi varajäsentä 

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle 
toimikaudelle 

- valitaan yhdistykselle vajamestari ja mahdollisten jaostojen vetäjät 
- vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus 
- käsitellään hallituksen tai yksityisten jäsenten esittämät muut asiat 
- kokouksen päättäminen 

11 §  Kevätkokouksessa, joka valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin, 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat, käsitellään seuraavat asiat: 

- todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 
- todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja 

tilikertomus sekä esitetään tilintarkastajien lausunto ja päätetään 
tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 
- käsitellään hallituksen tai jäsenten esittämät muut asiat 
- kokouksen päättäminen.  

12 §  Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa, 
jolloin hänet vapautetaan yhdistyksen jäsenyydestä.  
13 §  Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka laiminlyö ne velvollisuudet, 
johon hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai menettelyllään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. 
Päätöksestä on erotetulla oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen kirjallisesti 
14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.  
Jäsen, joka on laiminlyönyt yhden vuoden jäsenmaksunsa maksamisen, 
katsotaan eronneen yhdistyksestä.  
14 §  Jos yhdistys lopettaa toimintansa, käytetään yhdistyksen omaisuus 
yhdistyksen jälkimmäisen lopettamisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla sääntöjen 1 §:n mukaiseen tarkoitukseen.  
15 §  Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen lopettamisesta 
on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä 
kokouksessa, jos niitä kannattaa vähintään 2/3 kaikista annetuista äänistä.  
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Vajasäännöt 

 
Vesikkolinnassa ja sen ympäristössä on noudatettava siisteyttä ja 

hyvää järjestystä. Vie roskasi mukanasi! 

Polkupyöriä säilytetään vajan ulkopuolella. 

Ennen kuin lähdet melomaan tarkista varaukset ja vuokraukset 
kansiosta. 

Kirjaa nimesi, kanootin numero ja lähtöaikasi vajakirjaan. 

Käsittele seuran kalustoa niin kuin omaasi, hellävaraisesti! Voit 
joutua korvaamaan aiheuttamasi vahingon. 

Palattuasi kirjaa vajakirjaan paluuaikasi ja melotut kilometrit. 

Puhdista kalusto käytön jälkeen, imuroi tarvittaessa hiekat 
kanootista. 

Laita kelluntaliivit, aukkopeitteet ja kuivausrievut kuivumaan. 

Merkitse korjaustarpeet vikakansioon. 

Muista! Vain maksettu jäsenmaksu oikeuttaa sinut melomaan 
seuran kalustolla. 

 

	


