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Tälle on selvästi ollut ”tilaus”, jonka
voi päätellä koskimelojien jäsenmäärästä,
joka ensimmäisen puolenvuoden toiminnan
jälkeen on suurempi kuin missään muussa
melontaseurassa. Joten KOHINA on jo nyt
Suomen suurin koskimelontaseura. HYVÄ
NIIN!
KOHINA tulee kunnostautumaan kaikilla toimintansa saroilla kuten koulutus, nuorisotoiminta, jokiretkeily, freestyle – kilpamelonta.
Kouluttajina ja oppaina toimii kohinan
rutinoitunut jäsenjoukko, johon kuuluu koskioppaita ja moninkertaisia SM –mitalisteja
vuosien varrelta.
Tarkoitus on kehittyä monipuoliseksi
seuraksi, jossa on kaikentasoista toimintaa koskien ja luonnon parissa viihtyville,
putouslaskusta ja stopparimelonnasta leppoisampaan retkeilyyn.
Tervetuloa mukaan rakentamaan yhteistä
seuraa ja tukikohtaa.

KOHISEVAT tervehdykset
Sinulle koskimelonnasta kiinnostunut lukija.
Lähestymme tämän lehden avulla erityisesti koskimelonnasta kiinnostuneita ihmisiä.
Olemme perustaneet KOHINAN kaikille
niille, joilla lähtee veri virtaamaan kuullessaan kosken kutsun. Milloin se jylisee saattaen kuulijan housut lepattamaan ja milloin
kuiskailee vienommin.
Aina kuitenkin vetäen kuin magneetti
kosken reunalle ja kutsua noudattaen . ”Ei
kun melomaan sinne”.
KOHINAN melojat ovat urheilulajityypilliseen tapaansa aktiivisia ihmisiä ja
vauhdilla laittaneet pystyyn uusimman koskimelontaseuran ja lähtenyt rakentamaan
myös koskimelontatukikohtaa Kymijoen
Pernoonkoskille, Etelä-Suomen upeimmille
harrastuspaikoille.
Yksi KOHINAN tarkoitus on yhdistää
Etelä –Suomen melontaseuroja ja koskimelojia yhteisen hankkeen äärelle ja samalla
toimia koskimelonnan puolestapuhujana eri
foorumeilla.
Hanke on räväkästi lähtenyt liikkeelle ja
edistyy hyvällä vauhdilla.

Simo Laasonen vara-pj, ( yllä )
Jouni Turunen pj , ( alla )
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Sinne vaan pyörimään
Koskimelonta Suomessa
Koskimelonta kasvattaa suosiota. Eikä
ihme. Tämä vauhdikas freestyle-henkinen
vesiurheilulaji todella vie mukanaan. Ja
vettähän Suomessa riittää.

men oloissa ainutlaatuisen monipuolinen.
Alueelta löytyy 7 eritasoista koskea n. 2 km
alueelta.
Kosket soveltuvat erityisen hyvin aloitteleville koskimelojille. Ne eivät ole liian
vaativia eivätkä vaarallisia. Moni koskimeloja on ottanut näillä vesillä ensimmäiset
melanvetonsa ja uinut ensimmäiset koskiuintinsa.
Alue on erityisen sopiva koulutustilaisuuksien ja kurssien järjestämiseen, sekä
nuorisotoimintaan.

Mitä tulee mieleen koskimelonnasta?
Ehkäpä hurjapäinen joukko extreme melojia laskemassa kohisevia putouksia henkensä kaupalla. Tätäkin koskimelonta saattaa
olla. Koskimelojatkin kokeilevat joskus
rajojaan.
Yleisemmin koskesta etsitään aivan
muunlaisia haasteita. Freestyle–melojat
harjoittelevat uusia entistä näyttävämpiä
liikkeitä kajakillaan; kärrynpyöriä ja voltteja. Slalom–melojat koettavat parantaa
rataennätystään. Kansainvälisellä tasolla
menestyäkseen on koskimelojankin harjoiteltava.
Suurimmalle osalle koskimelojia harrastus on kuitenkin jotain muuta. Hauskanpitoa hyvässä porukassa, kuntoliikuntaa
mahdollisimman viihdyttävällä tavalla sekä
omien voimien ja taitojen kasvattamista.
Unohtumattomia retkiä vaikkapa Kuusamon komeille koskille tai Norjan vaativimmille joille.

Muu Suomi

Muuallakin Suomessa on mainioita koskimelontapaikkoja. Kuulujen Kuusamon
koskien lisäksi koskimelojat viihtyvät myös
Lieksassa Ruunaan koskilla sekä Tornionjoen isoissa aalloissa. Kevät- ja syystulvilla
moni eteläsuomalainen joki muuttuu haastavaksi.
Jämeriä koskia voi löytää aivan kaupunkien liepeiltä. Helsingissä keväällä komeasti kuohuva Vanhankaupunginkoski on
kova pala kokeneemmallekin koskimelojalle. Huhtikuun 15. päivä sunnuntaina on
yleisöllä mahdollisuus ihmetellä parhaiden
koskimelojien SM -mittelöintiä iceBREAK
– koskimelontatapahtumassa. Vauhtia koskessa riittää varmasti.

Kymijoki

Kymijoki on Etelä Suomen paras harjoittelupaikka koskimelojalle. Pernoon
Laajakosken koskialue Kotkassa on Suo-
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Kerran Kymillä

VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN. JA ULKOISEEN. VESI.

Ilmalankuja 2 A, 00240 Helsinki

Puhelinvaihde (09) 310 1681

Faksi (09) 3103 3001

www.helsinginvesi.fi

leisen uoman ensimmäinen aalto Ahviossa
kaatuu kanoottiin ja päätös laskea toinen
uoma oli tehty jo näkemättä koskea.
Nopea scouttaus niskalla olevasta saaresta. Konstalla jotain välineongelmia. Sitten
pulkkiin ja matkaan. Ensin Kimmo ja Konsta, jotka yllättäen päättivät vetää vasemman
laidan sen vastaisesti mitä omasta mielestäni
oli katsottu. Ei kuitenkaan ongelmia ja Pekka/Paavo kanootti on matkalla jo ennenkuin
ensimmäinen kanootti on puolessa välissä.
Vesi näyttää riittävän hyvin ja me otamme Elmerin kanssa suunnan kohti suurinta
aaltoa niskalla. Keulasta kuuluu miehekäs
kirous kun aalto heittää runsaasti vettä ka-

“Meitä oli kuusi iltanuotiolla Kuovinkalliolla jännittyneenä valtaisan
usvan keskellä odottamassa seuraavan päivän koskiseikkailua...”
Aamu valkeni aurinkoisena ja leirin purkamisen sekä lähtöpsyykkausfotojen jälkeen pakkauduttiin tällä kertaa inkkareihin
ja suunnattiin alavirtaan, josta melkein jo
saattoi kuulla Ahvion matalan kumun. Kuovinkalliolta lämmiteltiin pikku virtapaikat ja
haettiin fiilistä komeiden maisemien keskeltä. Parin viikon takaisesta puljauksesta oli
jäänyt muistikuva, että parkkipaikan puo7

ihailevat seikkailijoita etäältä ennen kumiveneisiin nousua. Jätkät pitää siestan sateen
loppumista odotellessa.
Viimeinen taival Torminvirralle sujuu
pikkusateessa. Virran ihailu patovallilta,.
Kajakkeja on koskessa kymmenkunta ja
koski on melko väkivaltainen vaikka vesi
on vähissä. Ensimmäinen aalto on kanootin
-täyttäjä ja päätämme käyttää sivu-uomaa.
Uoman kahdessa pikkukoskessa on nasta
fiilis. Aalto jossa pari viikkoa aikaisemmin
oli surffailtu on edelleen hyvän näköinen.
Kimmo ja Konsta menevät rantaan fotopassiin ja mie/Elmeri -kanootti pyyhkästään
ensin. Aallon jälkeen ilmaantuu eteen yllättävä ylhäältä huomaamaton kivi jonka kiertäminen onnistuu kuitenkin koko seurueelta
suuremmitta ongelmitta.
Keskiportaasta oli keskusteltu Kultaalla
neitsytkuskin kanssa ja skouttaus päätettiin
jättää väliin. Kimmo/Konstan johdolla oi-

noottiin. Muutama hyvä jatkoaalto, pirun
hauskat pari-kolmesataa metriä inkkarioptimikoskea. Ekskursion fiilis on katossaan
koskenjälkeissuvannossa. Veden tyhjennys
ja matka jatkuu kohti Kultaata.
Kultaa näyttää hyvin kuivalta. Koskea
on vajaa sata metriä ja siinä on mukavat
alkuaallot. Elmerin kanssa vedetään kovaa
ja keskeltä fiilis on ihan hyvä, muttei ollenkaan Ahvioon verrattavissa. Muu porukka
seuraa ja hetki harjotellaan virtaan menoja
inkkarilla hyvästä akanvirrasta, joka tuo aivan niskalle. Kosken keskikallio on noussut
veden yläpuolella ja siihen parkataan. Pekka ja meikä odotellaan kun muu jengi käy
koskiuimassa. Sade yllättää meidät pahan
kerran. Nostamme kanootit kallion yli ja
laskemme toisen uoman pikkuhauskan satametrisen. Laitamme noden laavulle pystyyn
juuri kun laavulle alkaa lappaa bussilasteittain neitseitä, BUSSILASTEITTAIN. Tytöt
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kean uoman vasenta laitaa melkoisen mukavaan aallokkoon. No problems, eikä paljon
kotona kerrottavaa hyvä peruspätkä.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä Pernoo,
oikean puoleinen uoma ja siitä tietysti oikea
reuna varmistaen että pahamaineinen stoppari ei osu reitille. Elmeri/minä -kanootti
halkoo reittiä, koskessa on melkoisesti pudotusta lyhyellä matkalla ja kaksiviikkoiseen
verrattuna uusia yllättäviä kiviä on kasvanut
keskelle koskea. Ajaudumme Elmerin kanssa liian vasemmalle kiertäessämme kiveä
voimakkaalla ohjausliikkeellä ja olemme
toisen kiven yläpuolella melko poikittain
könkään niskalla, voimakas peräsinveto ja
kanootti suoristuu mukavasti könkään jälkeisiin viiteen/kuuteen aaltoon. Perässämelojat toistavat samat virheet ja sankariteot.
Viimeisenä koskesta jakoavain pärställä
Pekka/Paavo, jonka jälkeen korkeita vitosia,
selkään taputuksia, kunniamerkkejä ja arvonimiä. Kiitos mukana olleille.”
Teksti ja kuvat: Jarkko Mikkola

Turvallisesti alkuun hyvässä seurassa
- Retki- ja harrasteseura.
- Hyvä oma kalusto.
- Jäseneksi alkeiskurssin kautta.
Tiedot kevään kursseista:
www.helsinginmelojat.ﬁ
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esprit partnership stores
kauppakeskus sello, Espoo
Kotka & Kouvola (opening 03/07)

Toimivat ratkaisut
kiinteistöjen
arvon ja tuottavuuden
parantamiseksi.

www.are.fi
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KOHINA HEROS

maailman melskeiss‰

Petteri Yl‰-Ulan putouksissa Norjassa

Jussi ja Yl‰-Ulan kasi

Aku, Yl‰ - Rauma, Pikku Huka-putous
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Helsinki
Vanhankaupunginkoski
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Freestylemelonnan ykkösmerkit meiltä:

Keilaranta 11, 02150 ESPOO 09-455 6066

KAUNEUSHOITOLAMME,SKY

TARJOAA SINULLE mm.seuraavia hoitoja:
-

HYVIÄ IHONPUHDISTUKSIA MM.
ULTRAÄÄNELLÄ JA MIKROHIONNALLA
JALKA- JA KÄSIHOITOJA
SPA-HOITOJA esim. kuumakivihie
ronta
VÄRIANALYYSIT JA MEIKKIPALVELU

MN Beautylife CenterOy,
Porvoonk.10
040-5707158, 1464174,
www.mnblc.com (hinnasto)

Kiinteistösi hyvinvoinniksi
Joustavat talotekniikan palvelut
ympäri vuorokauden

www.lahnakoski.fi

www.tac.fi
TAC-ad-125x60.indd 1

9/19/06 9:53:32 AM
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juja. Kesällä luodaan perustukset ja rakennustyöt alkavat 2008 kesällä. Talkooväki
odottaa jo rukkaset kädessä kesää.
Jos kaikki käy hyvin, koskikansa saa
katon päänsä päälle syksyllä 2008. Sitä
odotellessa terotellaan työkaluja, pyöritään
koskessa ja viuhahdellaan Kymijoen rantapusikoissa.

budjetista koostuu näistä julkisista varoista.
Loput kerätään tukikohdan käyttäjiltä sekä
yrityssponsoreilta. Tämäkin julkaisu tuo
osaltaan euroja hankkeen rakennuskassaan.
Kiitoksia kaikille ilmoittajille.

Kohta saa sahata

Hanke etenee hyvässä vauhdissa. Tontti on
jo ostettu. Rakennuspiirustukset on piirrelty,
lupalaput jätetty, Lvi- ja sähkösuunnitelmia
piirrellään. Talven aikana päästään raivaustöihin. Innokkaimmat rasvailevat jo teräket-

p.s. Nimikilpailu on vielä kesken. Tässä lisää ehdotuksia: Dreija, Pärskele, Koskela,
Talli, Klubi, Kohiseva, WW Center, Korkki..

KONTTI,PES
BASE,KOSTE
räntää, kuten niin usein käy vesitilanteen ollessa joella parhaimmillaan.
Ulkokuvassa on esitelty laaja, osittain
katettu ulkokuisti. Siinä voi paikkailla kosken kolhimia kajakkeja tai istuskella iltaa
nuotiolla. Hiensyömät melontakamppeetkin
on armeliaampaa kuivatella ulkosalla kuin
tuvassa
Saunasta on sitten mahdollisuus käydä
liottamassa luitaan lämmitettävässä ulkoaltaassa, jos ei jaksa jokeen asti juosta.

Tässä se nyt on ensi kertaa kuvissa, Etelä
-Suomen ensimmäinen koskimelontakeskus.

Tukikohta rakennetaan Kymijoen rannalle
Laajakosken koskialueelle, ihan Sittarännin
viereen. Parhaat melontapaikat ovat siis kypäränkantaman päässä.
Tukikohta tulee palvelemaan kaikkia Etelä Suomen melojia. Tervetulleita ovat tietenkin myös kotimaiset ja ulkomaiset vieraat.
Sesongin ulkopuolella tiloja voi harkinnan
mukaan vuokrata myös ulkopuolisille.
Sisäkuvassa on näkymä klubitalolle. Avara tila sopii mainiosti yhteiseen tekemiseen,
seminaarien ja kurssien näyttämöksi. Tai
leppoisaan illanviettoon, jos ulkona roimii

Sukella luontoseikkailuun !
Monipuoliset elämysohjelmat ja melontapalvelut Meri - Teijolla
www.extremefun.org
Puh. 040 5226325

Rahaa se maksaa

Kaikki tämä ihanuus maksaa tietenkin euroja, yhteensä n. 80.000 kpl. KOHINA on
käynnistänyt raivoisan varainhankinnan. Haemme hankkeelle julkista rahoitusta. Puolet
16
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Matkalla jossain Suomessa
Maamme parhaimmat retkeilykohteet niin ensikertalaiselle kuin kokeneemmallekin retkeilijälle.
JOUNI LAAKSONEN, JUHANI NURMI (TOIM.)

S U O M E N R E T K E I LY O PA S
Suositun oppaan viidennessä kokonaan uudistetussa
painoksessa on mukana koko maa Suomenlahden
saaristosta Lapin tuntureille ja Itä-Suomen vaaroille.
Kirjassa on satoja kohteita ja tuhansia kilometrejä vaellus- ja retkireittejä.

JOUNI LAAKSONEN

K A I N U U N L U O N T O K O H D E O PA S
Kainuu on luonnoltaan moni-ilmeinen maakunta: länsiosaa hallitsevat Oulujärvi ja laajat suot, keskiosaa halkoo
vaarajakso ja idässä on tiheä metsäturkki. Kainuun
luontokohdeopas esittelee toistasataa retkikohdetta
karttoineen ja kuvineen.
Tilaukset: www.edita.fi/netmarket, puh. 020 450 05, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Kirjakaupat. Kustantajan kirjakauppa Helsingissä: Annankatu 44, ma–pe 9-17

Vanhankaupunginkoski
– onnen ympäristö
Helsinki syntyi 1550 Vantaanjokisuulle, joka oli vilkas kauppapaikka.
Nyt Vanhankaupunginkoski esittelee asukkailleen vapaana virtaavan
kosken, merellisen luonnon, tervaleppämetsikön, luonnonsuojelualueen
ja rehevän arboretumin. Voiko asuinympäristöltään enempää
toivoa?
Valitse uusi koti uutuuttaan hohtavasta kerrostalosta tai valoisasta
kaupunkivillasta. Rakastu Patruunan muuntamoromantiikkaan.
Lisäksi saat käyttöösi juhlasalin, verstaan ja liikuntatilan. Soita ja
sovi esittelystä!

YIT Koti Asuntomyynti, Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki,
Puh. 020 433 2990 (ma-pe 9-17), yitkoti.fi

“Russia Cupin osakilpailu
(Newgen Rodeo Cup)
26.-27.5.2007.”
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Tehdään se yhdessä .

Tervetuloa konttoriimme tutustumaan kansainvälisiin kortteihimme
ja valitsemaan juuri sinulle sopivat vaihtoehdot.

Fys. hoitolaitos
HYVÄN OLON KESKUS
Kauppakartanonkatu 16
00930 Helsinki
09/ 3443 909

Antennipojat Ky
Juha Hämäläinen
KameravalvontajärjestelmätGSM 040-7431 38
Yhteisantennit
Reiherintie 8 F 22
Satelliittiantennit 00840 Helsinki
Taloverkkojen kunnostukset
juha.hamalainen@ppd.inet.fi

Fysioterapiaa
Hierontaa
Melonta ja retkeily
Itämainen tanssi
www.hyvanolonkeskus.fi

&UTJULÕLPUJB
4"50"TVOUPNZZOUJ
1BOVOUJF )FMTJOLJ
1VI
BTVOUPNZZOUJ!TBUPà
TBUPà
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Tallinnanaukio 10
Helsinki-Itäkeskus
0200 3000 (pvm/mpm)
nordea.fi

A

Kierrätä veneesi
helposti!
Lisätietoja saat soittamalla
maksuttomaan
palvelunumeroomme
0800 30880.

www.kuusakoski.fi
21

Nordea Pankki Suomi Oyj

Maksa kortilla –
helposti ja mukavasti!

Aallokkokoski... 			

nyt ja aina

Karhunkaatoretkellä Kuusamon maisemissa. Tarkoitus oli laskea paikallisia koskia ja nauttia mukavasta seurasta... Ajatus
kuulosti sen verran houkuttelevalta, että
päätin lähteä mukaan kokeilemaan rajojani keväisissä kuohuissa.
Matka kului kuin siivillä uusiin ihmisiin
tutustuessa. Into oli kova koko ryhmällä ja
varsinkin meitä ensikertalaisia vähän jännitti miten omat taidot riittävät. Usko omiin
kykyihin oli kuitenkin vahva!
Ensimmäisenä päivänä pienen säädön
jälkeen päästiin vesille ja Antti laittoi kuvauksen käytiin. Tuttu kamerapää näkyikin
sitten koko loppumatkan ottamassa videota
siellä sun täällä. Materiaalia sitten editoitiin
kaiket illat ja matkan lopulla kaikki saivat
oman kopionsa viikonlopun tapahtumista.
Kolmantena päivänä koitti se hetki jota
itse olin odottanut; Aallokkokosken valloitus! Aloitimme koskeen tutustuminen rannalta ja vahdikkaaalta näytti. Vettä oli todel-

la paljon ja nimensä mukaisesti koski sisälsi
melkoisia aaltoja. Suurinta osaa ryhmästä
alkoi mietityttää koko homman mielekkyys
ja pienellä freestyle-kajakilla varustautuneena usko omiin kykyihin alkoi horjua. Mitenköhän tuolla käy?
Ryhmä jakaantui kolmeen osaan. Osa
päätti meloa kosken (kuuluin tähän ryhmään), osa laskea kumiveneellä ja osa
reissusta väsyneenä päätyi kuvaamaaan
rannalta. Tässä vaiheessa tuli käytyä vielä
viimeinen sisäinen keskustelu. Olin nimittäin ryhmämme ainoa freestyle-kajakilla
laskua yrittävä...
Ennen Aallokkokoskea on lyhyt ja jämäkkä pätkä Myllykoski joka tulee ikään
kuin lämmittelynä ennen varsinaista Aallokkokoskea ja lopullista tavoitettani.

Ensimmäiset aallot olivat suurimmat.

			
		

Myllykoskea varten ryhmämme sai tarvitsemaansa vahvistusta ja paikallistuntemusta Wendelinin Mikolta. Tämä helpotti
22
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kuva: Heikki Huotari

www.aktia.fi

kertaa pois linjaltani ja heti oli melkoista
stopparia vastassa. Päätökseni voimamelonnasta piti ja näistä hidasteista mentiin läpi
että heilahti. Lopussa koski alkaa tyyntyä ja
tunne onnistumisesta nousi valloilleen. Se
onnistui! Seuraavana vuonna uudestaan!

oman laskulinjan valintaa ja laskeminen alkoi tuntua jo mielekkäältä yritykseltä.
Oma paikkani oli neljäntenä ja vaikeusia
tuli välittömästi. Ylimielisellä asenteellani
ajattelin mennä rennosti keskeltä ja hyvin
nopeasti aalto heitti laskijan kajakkeineen
selälleen ja sitä rataa. Onneksi eskimokäännös toimi nopeasti, eikä kovinkaan moni
huomannut kömmähdystäni. Tässä nyt viimein julkinen tunnustus asiasta. Velttoilu
loppui kuitenkin siihen ja päätin ettei laskeminen ainakaan jää asenteesta kiinni. Jos ei
tekniikalla, niin voimalla!
Aallokkokosken isoimmat aallot ovat
alussa ja pelkäsin kaatuvani heti selälleni .
Onneksi läpi mentiin vauhdilla ja aikaa jännittämiseen ei jäänyt. Kosken linja on selkeä
ja rannalta tehty suunnitelma pysyi hyvin
mielessä. Mitä nyt hieman ihmetytti, kun
Ville oli kyljellään jumissa stopparissa. Ville, miksi siellä? No, itse jouduin myös pari

Ihmisen kokoinen pankki

teksti: Arttu Laitsaari
p.s. Stoppari on vastapyörre, joka voi pysäyttää melojan ja kaataa kajakin. Voimakkaat stopparit ovat vaarallisia. Meloja voi
jäädä kajakkeineen pyörimään stoppariin,
eikä pääse virran otteesta irti.

Väärän värin riipiessä silmää ja
tapaturman kohdatessa huonekalua.

SÄPINÄÄ! MYYNTIÄ!

SÄPINÄÄ! MYYNTIÄ!
Haluatko työn, jossa ei
tarvitse koskaan kasvaa
ihan aikuiseksi asti?
Se on liikkuvaa, se on itsenäistä,
se on palkitsevaa!
Se on myyntiä, se on elämää!

Vendiili tarjoaa Suomen eturivin myyntiorganisaatioiden uusimmat työpaikat.
Tutustu osoitteessa www.vendiili.fi
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www.sisustusmaalaus.com

Alina Mäkimartti
Maalausalan artesaani
Visuaalinen markkinoija
& 09-873 24 76
GSM 044 515 00 42

– kanootti- ja
kajakkikansan
oma erikoislehti

Minttutie 2

Viisi värikästä
numeroa kotiin
01300 Vantaa
smyygi.moopeli@kolumbus.fi
kannettuna
nyt vain 32 e / vsk
● Meloja on maamme ainoa melontaan erikoistunut
aikakauslehti. Se ilmestyy värikkäänä ja mielenkiintoisena,
vähintäin 32-sivuisena lukupakettina viidesti vuodessa ja
seuraa valppaasti melontamaailman tapahtumia ja välinekehitystä sekä raportoi tuoreeltaan lajin viimeisimmät
uutiset ja uutuudet.
● Meloja esittelee myös uusia melontareittejä ja kertoo
kajakki- ja kanoottikansan retkistä niin kotimaan vesillä
kuin välillä kauempanakin. Asiantuntevan testiryhmän
perusteelliset uutuuskajakkien koeajot ovat lehden
luetuimpia juttuja.
● Melojan avustajat ovat kokeneita, jo pitkään lajia harrastaneita konkareita, joiden ansiosta lehden jokainen
numero on todella hyödyllinen tietopaketti kaikille,
jotka haluavat ottaa harrastuksestaan enemmän
25irti.

● Kanoottiliiton kotisivuilta osoitteesta
www.kanoottiliitto.fi > Meloja-lehti löytyy
näppärä tilauskaavake.
● TUTUSTU! Samassa osoitteessa on nähtävänä
myös esimerkkejä Melojan runsaasta juttutarjonnasta sekä tuoreimpien lehtien sisällysluettelot.

Lisäksi KOHINA ylpeänä esittää...

Kesän

2007

kurssit
9 - 10.6. Koskimelonnan alkeiskurssi
11.8.
Koskimelontapäivä Kymillä
18.8.
Koskimelontapäivä Kymillä
25.8.
Koskimelontapäivä Kymillä
1 - 2.9. Nuorisoleiri Kymillä

Nuorisoleiri 1 - 2.9. on tarkoitettu n. 12 - 17
v. koskimelonnasta kiinnostuneille nuorille.
Aiempaa Koskimelontakokemusta ei tarvita. Kurssin hinta 20€, sis. majoituksen.

9 – 10.6. Koskimelonnan alkeiskurssi.
Kurssi noudattelee Suomen Kanoottiliiton
sisältösuositusta. Kurssi sopii koskimelontaharrastuksen aloittaville. Aiempaa melontakokemusta ei tarvita. Kurssi on kaksipäiväinen. Majoitus on Kymijoella Ahvion
koululla.
Kurssin hinta on 120€. Hinta sisältää
opetuksen, kaluston, majoituksen sekä kurssidiplomin. Kurssille mahtuu 12 osallistujaa. Lisätietoja verkkosivuilta: www.kohinaa.com

Kurssien kouluttajina toimivat kokeneet
KOHINA:laiset. Kaikki kurssit järjestetään
Kymijoella Ahvion, Kultaan ja Pernoon
koskialueilla.
Lisäksi KOHINA järjestää jäsenilleen monenlaista muuta koulutusta; koskenlaskutekniikka, pelastusharjoituksia ja ohjaajakoulutusta. Näistä kursseista tietoa on saatavilla
verkkosivuilla: www.kohinaa.com

Koskimelontapäivä Kymijoella. Yhden
päivän koskimelontapäivät ovat mainio tapa
kokeilla koskimelontaa ja omia rajojaan.
Päivä joella on takuulla mieleenpainuva elämys. Koskimelontapäivät sopivat mainiosti
esimerkiksi yritysten ja yhteisöjen liikuntapäivän ohjelmaksi.
Päivän hinta on 100€ / osallistuja. Hinta
sisältää opetuksen, kaluston, sekä kevyen
ruokailun joen rannassa. Enintään 10 melojaa / päivä.

Imoittautumiset alkeiskurssille ja nuorisokurssille: koulutus@kohinaa.com
Koskimelontapäivän ilmoittautumiset ja
tiedustelut: kurssit@kohinaa.com
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