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Kaluston käyttöoikeus 
 

Kaluston käyttöoikeudella Meloja ry:n jäsen voi käyttää seuran kalustoa 

turvallisuusasiakirjassa (2016) ja toimintakäsikirjassa (2015) määritetyillä ehdoilla.  

Käyttöoikeus koskee yhtä kajakkia tai aukkoa kerrallaan. Kaluston käyttöoikeudella 

melottaessa kalusto tulee palauttaa yöksi vajaan.  

 

Vajakirjaan on aina tehtävä pyydetyt merkinnät kaluston käytöstä ja kunnosta. 

Turvallisuusasiakirjassa (2016) on kuvattu jäsenen vastuut ja velvollisuudet kaluston 

käyttöä ja melontaturvallisuutta koskien. Viallisella kalustolla ei saa lähteä liikkeelle. 

Havaitut viat tulee merkitä vajakirjaan ja muistilapulla kajakkiin.  

 

Alkukesästä pidämme melonnan peruskursseja maanantai-keskiviikko -iltaisin, joten kajakit 

ovat parhaiten käytettävissä torstaisin iltamelonnoissa, päiväsaikaan ja viikonloppuisin. 

Meloja ry:n tapahtumat ja kurssit on ilmoitettu kotisivuillamme www.meloja.fi. 

Viimehetken muutokset ilmestyvät nopeimmin Facebook ryhmän meloja.fi seinälle. 

 

Pitempiaikainen vuokraus kalustonkäyttöoikeudella onnistuu sopimalla siitä seuran 

hallituksen kanssa. 

Mikäli kalustoa viedään pois Vesijärveltä tai vuokrataan yhtä päivää pidemmäksi ajaksi, 

vuokraajan on aina varmistettava, ettei vuokrausajanjaksolla ole seuran tapahtumia, joissa 

kyseiselle kalustolle on käyttöä. Pitempiaikaisesta ulosvuokrauksesta on aina sovittava 

ennakkoon sähköpostilla meloja@meloja.fi,  jotta tiedämme missä kalusto liikkuu. Muista 

ilmoittaa myös puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa. Kalustoa vuokrataan enintään 7 

vuorokaudeksi.  

 

Lasten- ja koskikajakkien pois viemisessä Vesijärven Messilän lähivesiltä on aina 

sovittava erikseen, sähköpostilla meloja@meloja.fi, sillä niitä on toistaiseksi vain muutama 

käytössä. 

 

Kaluston edelleen vuokraus tai muu kaupallinen käyttö on kielletty ilman Meloja ry:n 

hallituksen kanssa solmittua erillistä kirjallista sopimusta. 

 

Hinnat löytyvät http://www.meloja.fi/jasenyys sivulta  

Kaluston käyttöoikeus maksaa jäsenelle 50 € / kesä/aukko. Kaluston käyttöoikeus tarkoittaa, 

yhden kajakin tai aukon käyttöoikeutta ja että kajakki palautetaan melontatukikohtaan 

yöksi. Jos kajakki viedään omaan käyttöön yli yhden yön, siitä veloitetaan 10 € /vrk. 

Pitempiaikaisesta käytöstä on sovittava ennakkoon seuran hallituksen kanssa, sähköpostilla 

meloja@meloja.fi. Muista ilmoittaa puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa.  
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Hinnastosta löytyvät myös maksut seuraaviin tilanteisiin: 

- melominen käyttöoikeuden omaavan jäsenen kanssa 

- vieraan, eli seuraan kuulumattoman henkilön, melottaminen 

- lasten ja nuorten kalustonkäyttö 

 

Vieraan melottaminen kalustonkäyttöoikeudella  

Turvallisuusasiakirjan (2016) mukaisesti " Jäsen voi viedä korkeitaan kaksi seuraan 

kuulumatonta vierastaan kertaluonteisesti kokeilemaan melontaa. Tällöin jäsen on vastuussa 

sekä seuran kalustosta että seuraan kuulumattomista melojista (vieraistaan)." Maksu 

vieraiden melotuksesta suoritetaan verkkokaupassa. 

 

Seuran järjestämillä kursseilla sekä erikseen mainitulla retkillä ja tapahtumissa, on 

kalustonkäyttöoikeus voimassa. Ohjatuissa tapahtumissa sekä retkillä ja kursseilla, voidaan 

periä erillinen maksu kustannusten mukaisesti. 

  

Tässä ohjeessa ei ole kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, joten kysy seuran hallitukselta, kun 

tarvitset selvitystä asiaasi. 

 

Maksaminen tapahtuu Melojan verkkokaupan kautta, http://meloja.mycashflow.fi/. Linkin 

löydät myös verkkosivumme ww.meloja.fi vasemmasta reunasta. 

 

SporttiPassilla eli ePassilla maksaminen, henkilökohtaiset maksusi 

Tarkista ohjeet ennen maksua www.epassi.fi sivuilta Valitse palveluntarjoajaksi Meloja ry, 

ePassilla maksetaan myös käyttäen maksutonta älypuhelimen mobiilisovellusta  

 

Lisätietoja:  

iltamelonnoista vastaava Paula Jäntti puh. 0400 47 25 48, paula.jantti(at)dnainternet.net,  

hintatiedot ja maksutavat jäsensihteeri Merja Ahonen, merja.riitta(at)wippies.fi , puhelin 

044 523 7625 , e-passi , turvallisuusasiat yms. Seppo Liukkonen, meloja@meloja.fi puh. 

0400 417 276 

 

Meloja ry:n hallitus voi päättää näiden ohjeiden soveltamisesta ja muutoksesta siitä 

ennakkoon ilmoittamatta. 

 

 

Meloja ry:n hallitus 
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