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Liite 10.  

Melominen alaikäisen kanssa Vihurin kaksikolla tai kanootilla 

Vihurin jäsen voi meloa yli yhden henkilön käyttöön suunnitellulla Vihurin kajakilla tai avokanootilla 
alaikäisen huollettavansa kanssa seuraavin ehdoin: 

• Alaikäinen huollettava (myöh: lapsi) on korkeintaan 15 vuotias.  
• Melonta tapahtuu Rauhaniemen vajalta lähtien tai Kaukajärvellä. 
• Melonta tapahtuu lähellä (< 50 m) rantaviivaa. (Jos kaadutte, pääset sentään lapsen kanssa 

rantaan) 
• Kuvassa 1 Rauhaniemen lähiympäristön pelastautumiselle hankalia rantoja merkittynä 

punaisella. Keltaisille uimarannoille ei tule mennä kajakilla/kanootilla kuin hädässä. 
• Aikuinen on Vihurin melontataitoinen jäsen. 
• Yhtä aikuista kohden kanootissa voi olla vain yksi lapsi. Ts. avokanootilla on mahdollisuus 

kokoonpanoon 2 aikuista + 2 lasta, muttei 1 aikuinen + 2…3 lasta. 
• Tuuliraja Rauhaniemessa 4 m/s suunnista lounas-pohjoinen-länsi. Muilla tuulilla 6 m/s, jolloin 

on pysyteltävä Näsijärven etelärantojen lähellä - alle 30 m - jotta vältetään ulapalle vievä tuuli.  
• Aallonkorkeus sellainen, ettei aalto nouse missään tilanteessa kajakin kannelle tai kanootin 

reunan yli. 
• Lapsi ei käytä aukkopeitettä. 
• Uimataidoton lapsi käyttää sopivaa pelastusliiviä. 
• Uimataitoinen lapsi käyttää sopivaa pelastusliiviä tai melontaliiviä. 
• Muutoin noudatetaan Vihurin kaluston käyttöä koskevaa ohjeistoa. 

 
Kuva 3 Pelastautumiselle hankalia lähiympäristön rantoja merkittynä punaisella. 

Keltaisille uimarannoille ei mennä kuin hädässä. 
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