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Tontteja
Rantatontteja, omakotitontteja ja lisäalueita rantatontteihin. Myös uusia kohteita tulossa.
Tutustu kohteisiin www.a-ahlstrom.fi.
A. Ahlström Osakeyhtiö Laviantie 22, 29600 NOORMARKKU www.a-ahlstrom.fi
Tiedustelut: Länsi-Suomi, puh. 010 888 4509/Timo Valli, timo.valli@a-ahlstrom.fi
Keski- ja Itä-Suomi, puh. 010 888 4774/Raija Hoffrén, raija.hoffren@a-ahlstrom.fi
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Hyvä lukija
Olet todennäköisesti aktiivinen, liikunnasta ja luonnossa kulkemisesta kiinnostunut ihminen. Hyvä näin. Juuri sinulle KOHINA-lehti on tarkoitettu. Mahdollisesti
melot itsekin tai jos et vielä melo, mutta olet kiinnostunut kokeilemaan, löydät
tästä lehdestä tietoa, kuinka pääset melan varteen.
Vuosi 2007 oli Kohina - koskimelonta ry:n ensimmäinen täysi toimintavuosi, ja
täynnä toimintaa se todella olikin. Vuosi alkoi KOHINA-lehdellä, jatkui uimahallikurssilla ja edelleen iceBREAK -2007 järjestämisellä. Kesällä pidettiin useita
peruskursseja tulokkaille ja jatkokursseja jäsenille. Kymijoella käytiin paljon ja
pidempiä retkiä suuntautui mm. Kuusamoon ja Norjaan. Freestylen SM-kilpailut
järjestettiin Lieksan Neitikoskella.
Viime vuonna valmisteltiin myös Kohinan suurta hanketta eli tukikohdan rakentamista Kymijoelle. Vasarat alkavat paukkua tänä keväänä. Tukikohtaa ei rakenneta
vain KOHINAlle vaan kaikille kiinnostuneille melojille. Tällainen voimakas yhteisöllisyys on monessa mielessä keskeistä koskimelonnassa. Koskeen ei koskaan
mennä yksin turvallisuussyistä. Koskelle ja retkille ajellaan aina porukalla. Ja samoille koskille tulevat myös muiden seurojen melojat.
Terv. Rauli,
Kohina -koskimelonta ry puheenjohtaja
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KOHINA -lehti
tekstit ja kuvat: kohinalaiset
ulkoasu: Kai Lindqvist, JMG Studio Oy
www.jmgstudio.fi
kustantaja: KOHINA - koskimelonta ry
www.kohinaa.com
painos: 7.000 kpl
päätoimittaja: Kai Lindqvist
kai.lindqvist@kohinaa.com
kannen kuva: Jukka Ollikainen

Vantaanjoki

Etelän Creekit kohisevat

Helsingin liepeillä kiemurtelee useita virtavesiä, joissa pudotuskorkeus ja virtaama
muodostavat koskia. Muutamat kosket putoavat hyvinkin jyrkästi, ovat vaativia ja
saavat kokeneemmankin koskimelojan sykkeen nousemaan. Helsingissä virtailee tietysti kotoinen Vantaanjoki. Monet tuntevat
ehkä Tekniikan museon saaren ympärillä
pauhaavan Vanhankaupunginkosken, mutta
muutakin löytyy. Ylävirrassa piilottelee vielä kaksi komeaa koskea, Nukarinkoski Nurmijärvellä sekä Myllykoski.
Molemmat kosket ovat retkimelojalle ja
kokemattomalle koskimelojallekin liian
vaativia, mutta kokenut koskimeloja osaa
nauttia kummastakin. Koskiluokitus Nukarissa on III – IV reitin mukaan ja Myllykoskessa III – IV. Sitten on vielä Kuhakoski
IV – V. Kuhakosken laskeminen alkaa olla
jo extremeä, mutta muutamat melojat ovat
tämänkin vaativan ja vaarallisen kosken alas
rytistelleet.

Otsikko on lainaus KOHINA:n verkkosivujen
keskustelupalstalta. Tarkemmin sanoen melomaan – deittipalvelusta. Sulina pysyttelevät
etelän joet vetävät koskimelojia puoleensa.

Missä talvi?
Talviurheilumahdollisuudet Etelä-Suomessa ovat lumien myötä sulaneet olemattomiin. Jäälle tuskin enää uskaltaa lähteä.
Paloheinässä hiihdellään vetisessä sohjossa.
Kaupungin luistinratoja ei ole edes yritetty
jäädyttää. Tätä kirjoittaessani ( 21.1. ) meri
on edelleen lähes sulana, lunta ei löydy lapiollistakaan. Ja vesisateet paisuttavat Vantaanjokea. Kylmää vettä pelkäämättömät
koskimelojat ovat kuitenkin ymmärtäneet
hyötyä lämpimistä talvista. Kun lumi sulaa
suksen alla, päätyy se pian jokivesiin ja koskiin kuohumaan.

Nukarinkosken liuska Vantaanjoessa

Helsingin Vanhankaupunginkoski
Vanhankaupunginkoski Helsingissä tarjoaa
koskimelojille uskomattoman hienon mahdollisuuden; huippuluokan koskenlaskua
miltei kaupungin keskustassa. Tekniikanmuseon saari jakaa kosken kahtia. Länsihaarassa, joki putoaa 6m suoraan alas. Putouksen voi laskea, jos vettä on riittävästi.
Sopivalla vedenkorkeudella putouksen jälkeiseen virtaan muodostuu vielä bonuksena
kajakkitemppuiluun sopiva aalto.

Eipä uskoisi, että aivan Helsingin helmoissa kohisee monia koskimelojia houkuttelevia jokia. Kosket kohisevat Vantaanjoessa,
Summajoessa ja Mustijoessa. Ja muitakin
löytyy. Leudot talvet ja runsaat sateet pitävät kosket melontakunnossa lähes ympäri
vuoden.

Itähaarassa joki putoaa vaihtelevana, portaisena koskena. Koski on etenkin tulvalla
vaativa. Mutta kohtuullisella virtauksella se
on mainio paikka parannella koskenlaskutaitoja. Kosken tyylikäs laskeminen vaatii
melojalta kohtuullisia laskutaitoja. Koskes7

Etelä-Suomessakin pääsee siis koskimelomaan. Etelän Creekit tarvitsevat vettä, jotta
homma onnistuisi. Vettä tulee keväällä lumien sulaessa, mutta myös runsaammat
sateet lisäävät virtausta. Yleensä hurmaa
kestää muutaman päivän kerrallaan. Sateiden jälkeen vedenpinnan noustessa alkaa
melojien deittipalstalla taas vilske.

KAUNEUSHOITOLAMME,SKY
TARJOAA SINULLE mm.seuraavia hoitoja:
-

Lisätietoja iceBREAK –melontatapahtumasta: www.icebreak.fi
Lisätietoja etelän melontapaikoista:
www.koskimelonta.com

-

MN Beautylife CenterOy,

Teksti ja kuvat: Kai Lindqvist

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

Boatercross-kisassa kamppaillaan meloja melojaa vastaan. iceBREAK, Vantaanjoen Vanhankaupunginkoski Helsingissä.
Summajoki
sa olevat könkäät voi kiertää tai hypätä suoraan niiden ylitse. Kiertoreitillä pysyminen
edellyttää aktiivista melatekniikkaa. Könkäiden laskemisessa pitäisi pystyä hyppäämään könkään alle muodostuvien stoppareiden ylitse. Tempun nimi on BOOF! Näyttää
helpolta, mutta vaatii tarkkaa ajoitusta.

Summajoki Haminassa sopii myös seikkailuhenkiselle retkimelojalle, kunhan varautuu kantamaan tai raahaamaan kajakin
pahimpien koskien ohitse. Koskimelojalle
Summajoen kosket ovat laskettavissa, tosin
pari kiperämpääkin paikkaa löytyy.
Mustijoki Pornaisissa

iceBREAK

Julkaisija:

p.s. Melojalle creek tarkoittaa jyrkkää, vaativaa ja yleensä vähävetistä jokea. Tyypillisesti tämäntyyppisiä jokia etsitään Alpeilta
tai Norjasta. Ainoa ihan “oikea” kotimainen
creekki lienee kuitenkin Valtijoki käsivarren
Lapissa.

Toimitus

p.p.s. Huomaa iceBREAK -valokuvauskisa.
Ilmo on tuossa alla.

Päätoimittaja: Arja Korkala
Toimittajat: Anu Herrala, Riikka Luoto, Una Nuo
Toimitusneuvosto: Arja Korkala, Riikka Luoto, L

SUOMEN KO
KOSMETOLO

ISSN 0785-6347

Mustijoella voi tulvalla kokenutkin koskimeloja saada kunnolla huutia eli täyskylvetyksen. Mustijoen koskissa melojia vaanivat
jämyisät stopparit, jotka tulvavedellä voivat
muodostua vaarallisen pitäviksi. Ainakin
Meijerikosken ja Tyysterin laskuista liikkuu
hyytäviä tarinoita. Laskemista voi käydä
koettamassa, jos olo tuntuu onnekkaalta ja
melontakunto on kohdallaan. Hankalimmat
paikat voi tietty jättää laskemattakin, melottavaa riittää silti.

Vanhankaupunginkoskella on järjestetty jo
useana keväänä iceBREAK –melontatapahtuma. Yleisöä on ollut paikalla tuhatmäärin
katselemassa ja kannustamassa suomalaisia
huippumelojia
boatercross–laskukisassa
sekä muissa iceBREAK:in kisoissa ja näytöksissä. Tänä vuonna iceBREAK järjestetään jo kahdeksannen kerran sunnuntaina
13.4.2008.
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HYVIÄ IHONPUHDISTUKSIA MM.
ULTRAÄÄNELLÄ JA MIKROHIONNALLA
JALKA- JA KÄSIHOITOJA
SPA-HOITOJA esim. kuumakivihie
ronta
VÄRIANALYYSIT JA MEIKKIPALVELU

Ilmoitusmyynti
Arja Korkala
aineisto@kosmetologitsky.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
puh. (09) 441 060, fax (09) 441 527
Mechelininkatu 28, 00100 Helsinki

Ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2008
Lehti
nro 1
nro 2
nro 3
nro 4
9

ilmestymispäivä
29.2.2008
16.5.2008
29.9.2008
5.12.2008

aineis
14.1.20
1.4.200
14.8.20
24.10.2

Nordea Pankki Suomi Oyj

Asiantuntijamme
takaavat, ettet jää
kysymyksinesi yksin
Sijoittaminen vaatii asiantuntevia
neuvoja. Siksi me emme halua asiakkaidemme tekevän sijoituspäätöksiä
arvailujen varassa. Soita 0200 3000
(pvm/mpm) ma– pe 8– 20 ja varaa
aika konttoriimme.

Teemme sen mahdolliseksi
Tallinnanaukio 10
Helsinki-Itäkeskus

A

nordea.fi
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Koskitukikohdan
kuulumisia
Kohinalaisten tämän vuoden päätavoite
on rakentaa koskimelontaa palveleva tukikohta Kymijoelle Pernoonkoskien viereen.
Sijainti on HOT. Juuri tällä paikalla koskimelojat ovat jo yli 20 vuoden ajan vaihtaneet vaatteensa, syöneet eväänsä, pystyttäneet telttansa ja aloittaneet melontansa.

Pernoon koskialue käsittää kolme koskiporrasta ja jokaisessa niissä on useita eri väyliä
ja juuri tämä tekee alueesta mielenkiintoisen kohteen koskimelojalle. Vaihteleva vesitilanne luo erilaisia virtauksia ja aaltoja eri vuodenaikoina. Koska kyseessä on suurivetinen joki, on melontakausi lähes ympärivuotinen. Ellei jopa läpi talven jatkuva, minkä
voi jo tässä vaiheessa (20.1.) vuotta arvata.
Juuri edellämainitut olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, että paikka on valittu koskimelonnan tukikohdan rakentamiseen. Toki koskimelojat liikkuvat aaltojen perässä ympäri
maan, mutta Kymijoki on pysynyt vakiokohteena ja erinomaisena harjoituspaikkana
eteläsuomalaisille melojille. Pernoonkosket ovat myös mainio paikka kouluttaa vastaalkajia. Harrastajamäärä on kasvanut tasaisesti, mikä osaltaan on vaikuttanut hankkeen
käynnistymiseen. Suuren joukon voimalla on mahdollista viedä hanke läpi.
Kohinan vuonna 2007 hankkimalle tontille on tarkoitus rakentaa uudisrakennus, jossa
on klubihuone, keittiö, wc, pukuhuone, sauna ja suihkutilat sekä parvi. Ulkoalueelle
sijoitetaan kajakkivarastot ja ulkoterassi tulisijoineen. Rakennushanke on käynnistetty.
Rakennuslupa on saatu ja hankkeen rahoitus on kunnossa. Hanke sai EU:n Leaderohjelman mukaista tukea ja loppurahoituksen järjestää Kohina. Leader-tukirahoituksen
hakemisessa on ollut mukana Kehittämisyhdistys Sepra ry.
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taseurat ja melonnan parissa toimivat yritykset. Melontakauden ulkopuolella tukikohtaa
voidaan vuokrata tilaisuuksien järjestämistä
ja lomakäyttöä varten ulkopuolisille käyttäjille.

Kuluva talvi on suunnittelun ja työsuunnitelmien laadinnan aikaa. Keväällä 2008 aloitamme rakennustyön tontilla. Maapohjan
tutkimukset on tehty ja huussi rakennettu.
Ja huussissa on jo palkintohylly sekä upea
12 rullan teline. Rakentaminen tehdään pääasiassa Kohinan voimin talkootyönä ja osittain ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.
Tukikohdan valmistuminen ajoittuu melontakauden 2009 alkuun.

Teksti: Jouni Turunen
Lisätietoja puheenjohtajalta:
PUHEENJOHTAJA@KOHINAA.COM
myös KOHINA sivuilta:

Etelä-Suomen ensimmäisen koskimelontakeskuksen käyttäjinä toimivat Kohinan
jäsenet, käyttöoikeuden hankkineet melon-

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

TARVE.
TOTEUTUS.
TAPAHTUMA.
kirjoitanmitä

SUUNNITTELU.
YHTEISTYÖ.
ELÄMYS.

www.taikatahti.fi

www.lahnakoski.fi
14
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Monipuolinen, asiantunteva

URHEILULÄÄKÄRIASEMA

Nopea vammojen hoito
13 ortopedin ja kolmen
urheilulääkärin toimesta
Uudenaikainen,
hyvin varusteltu
leikkausyksikkö
Röntgentutkimukset
Fysioterapiapalvelut
Magneetti- ja
Hermoratatutkimukset
nopeasti ja vaivattomasti
yhteistyökumppaneilta





Kiinteistösi hyvinvoinniksi
Joustavat talotekniikan palvelut
ympäri vuorokauden.





ORTOLÄÄKÄRIT

Orto-Lääkärit Lääkäriasema Oy
Yrjönkatu 36 A
(09) 68 66 020
www.orto.fi

www.tac.fi
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KOHINA
2007
highlights

Laurin (7v.) Surffi Sjoa -joella Norjassa. Haraldin kosto -retkellä 29.6. - 8.7.

iceBREAK 15.4.2007
Freestyle SM -kisat 4. - 5.8.

1. - 2.9. Junnuleiri Kymijoella

19.8. tukikohta -talkoot
18
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Koti huolettomaan
elämään.

Onnella on osoite.

www.asokodit.ﬁ
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LIITTYM¼LL¼ 3PORTIA !REENALLE OSOITTEESSA WWWSPORTIAÙ
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Ei melankoliaa
vaanmelan kolinaa

Kokemuksia koskimelonnan alkeiskurssilta
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Evästauolla vilu hiipii jäseniin ja on pysyteltävä liikkeessä. Nuotio kuitenkin syttyy
ja märät melojat voivat hiukan lämmitellä
sen äärellä. Kuulen iloista puheensorinaa
kun ennestään toisilleen vieraat ihmiset juttelevat yhteisistä kokemuksistaan ja ihmettelevät koskimelonnan salaisuuksia. Kun
pahin murina vatsassa on saatu hiljennettyä,
hyppäämme takaisin vesille ja jatkamme
harjoituksia.
Toisena päivänä odottavat uudet haasteet ja pärskeet suurenevat. Jännitys tuntuu
vatsan pohjassa ja vieläkin epäilyttää, miten
ihmeessä kajakista pääsee ulos, kun pää on
pohjassa ja suu sekä silmät täynnä vettä.
Porukan painostuksessa ei kuitenkaan auta
muu kuin suunnata kieli keskellä suuta kohti valkoisia kuohuja. ”Melo, melo, melo!”
jyskyttää takaraivossa kun aalto pyyhkäisee
vastaan. Puristan melaa rystyset valkoisena
ja kauhon minkä kerkeän. Vähitellen pääsen
tyynemmälle ja suu levenee lähelle korvia.

Kajakkeja on joka väriä ja toinen toistaan pienempiä. Mahtuukohan tuommoiseen edes sisälle? Tuo keltainen näyttää
kivalta.
Vääntäydyn aukosta sisään eikä menopelissä sisälläolo kuivalla maalla tunnu hullummalta. Vielä mela, aukkopeite, kypärä ja
kelluntaliivit mukaan niin olen tuore melojakokelas valmiina seikkailuun.
Kajakki rantaan, kyytiin ja vesille. Huh,
miten olo tuntuu huteralta. Taitaa mennä
paatti ympäri, jos täällä sisällä vähänkin liikahtaa. Työnnän melan veteen ja vetäisen.
Kajakin keula kääntyy ja vetäisen taas toiselta puolelta. Edestakaisin, puolelta toiselle. Miten tämän rakkineen saisi pysymään
suorassa ja kulkemaan eteenpäin? Nostan
melaa pystympään asentoon ja vetäisen ke-

SÄPINÄÄ! MYYNTIÄ!
Haluatko työn, jossa ei
tarvitse koskaan kasvaa
ihan aikuiseksi asti?

vyemmin. Tulos on hieman parempi. Testailen rauhassa, miten kajakki reagoi erilaisiin
melontatyyleihin.
Ohjaajat puhuvat keskenään salakieltä ja
koittavat selittää meillekin tärkeimpiä termejä. Kun vain muistaisi nuo lossaukset,
akanvirrat ja stopparit. Ja vielä lettumelonnastakin puhutaan. Selostusta merimerkeistä kuuntelen vain puolella korvalla; ne kun
ovat tuttuja jo ennestään. Mietiskelen sen sijaan, missä asennossa kajakki pitikään olla
virtaa ylitettäessä. Polvella vähän kajakin
reunaa ylös ja katse tiukasti vastarantaan
niin hyvin menee.
24

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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auki ja jalat tulevat ulos melkein kuin itsestään. Kyllä sieltä näköjään selviää. Sukellan
pintaan, pärskin ylimääräiset vedet ja virnistän kavereille. Ponnistautuessani takaisin
koskariin tunnen riemua selvittyäni tästäkin
tempusta. Lihakset alkavat tuntua väsyneiltä, mutta silti hymyilyttää. Tiedän, että Kymille on päästävä vielä uudestaan.

Ei hullumpaa: enhän joutunut edes pulikoimaan!
Nostan kajakin takaisin patovallin toiselle puolelle ja käyn samalla kurkkaamassa, millainen koski se oikeastaan olikaan.
Seuraan hetken aikaa toisten melomista ja
virnuilen kun vähän väliä jokin kajakki on
nurin ja melojan uintitaitoa testataan. Apu
on onneksi lähellä ja hetkessä joku on auttamassa uimarin takaisin paattiin. Adrenaliini
suonissa ei vähene ja mieli tekee laskemaan
koskea useampaan kertaan.
Erehdyn leuhkimaan, etten ole onnistunut kaatumaan vielä kertaakaan. Se lysti ei
kauaa kestä, sillä tunnen kajakkini keikahtelevan puolelta toiselle. Lopulta se saadaan
nurin ja huomaan retkottavani pää kajakin
alapuolella. Ajatukset juoksevat nopeasti:
pää etukannelle, ote kauhukahvasta, aukkari

Heljä Nissilä
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ESRI Finland

Sijainti ratkaisee!
• PAIKANNA
• MALLINNA
• ANALYSOI
• SUUNNITTELE

ESRI tarjoaa
kokonaisvaltaiset ratkaisut
paikkatietojen hyödyntämiseen
ESRI Finland Oy

Piispanportti 10, 02200 ESPOO
puh. 0207 435 435, myynti@esri-ﬁnland.com
www.esri-ﬁnland.com, www.esri.com

Pohjois-Karjalan
Ammattiopiston
Unbenannt-5 1

11.01.2008 9:31:27 Uhr

Erä- ja Luonto-Opaskurssin haku on alkanut!
Haku 9.6.2008 mennessä, kurssi
alkaa 4.8.2008
Täytä nettisivuillamme sähköinen
hakukaavake ja tutustu samalla
koulutuksen sisältöön!
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kouluttaa
Jokainen on varmasti lapsena seuraillut
keppien matkaa puronvarressa ja ihastellut niiden tempoilevaa menoa läpi kuohuvien virtojen, kivikönkäiden ja ohi kapeiden
kivisaarien. Joillain tämä kiehtova lapsuuden leikki saattaa jäädä kytemään ja iän
karttuessa se hakee uudenlaisia ilmenemismuotoja...

senet
voisivat
kartuttaa
taitojaan
kokeneempien seurassa ja saada perusteita
taitojensa
itsearviointiin
ja
omaehtoiseen harjoitteluun. Tietoa tarjoillaan pala palalta ja eritasoisten
melojien
tarpeet
huomioidaan
kurssiohjelmia
ja
ryhmäjakoja
laadittaessa. KOHINA tarjoaa alkeiskurssien lisäksi laskutekniikkakurssin,
pelastus- eli reskutuskurssin sekä köysitekniikkakurssin, uimahallikurssin sekä monia
muita koulutustapahtumia.
Kurssien
ohjaajina
toimivat
seuran
aktiivijäsenet.
Koska
jäsenistämme löytyy monen alan harrastajia ja osaajia, meillä on mahdollisuus
luoda kiinnostavia, korkeatasoisia ja sisällöllisesti rikkaita kursseja. Kuluvana
vuonna pyörähtää käyntiin kouluttajakoulutus, jonka tähtäimenä on edelleenkin
kehittää kurssien vetäjien ammattitaitoa. Kouluttaminen on kokeneemmille
melojille
mainio
tilaisuus
pätevöityä
entisestään.
Kiinnostavimmillaan
edistyneimmät melojat järjestävät toisilleen
pirullisia
tilanteita,
joista
selvitäkseen on hyödynnettävä koko porukan osaaminen sekä mielikuvitus.

Koskimelojien silmissä tempoilevat tuohikoskarin liikkeet noudattavat selkeää joen
logiikkaa. Päävirrassa matka etenee, mutta
epäonninen oksa saattaa jäädä pitkäksikin
aikaa pyörivään noidankattilaan tai jurruttamaan voimakkaan könkään imuun.
Samat lainalaisuudet pätevät myös kajakin käyttäytymiseen virrassa. Lapsuudenhavaintojen muuttuminen tiedoksi ja
kokemukseksi saati käytännöntaidoiksi on
aikaavievä prosessi. KOHINA:n koulutustoiminta pyrkii helpottamaan aloittelevien
melojien kotiutumista uuteen kohisevaan
ympäristöön.
Koulutustoimintamme
on
monipuolista
ja
muodostuu
lajin
kannalta tärkeiksi pitämistämme asioista, mutta myös jäseniemme oman
mielenkiinnon
inspiroimista
aiheista.
Kurssitarjontaamme
on
pyritty
suunnittelemaan siten, että uudet jä30
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kurssit

Uimahallikurssi aloittelijoille
Helsingissä sunnuntaisin klo 15.15 - 17.30. 2., 9., ja 16. maaliskuuta. Hinta; 45,- / hlö.
Koskimelonnan alkeiskurssi Kymijoella
14. - 15.6. Hinta; 120,- / kypärä. Sis. Koulutus, kalusto sekä majoitus.
Nuorisokurssi Kymijoella
16.8. Sis. Koulutus, kalusto ja muonitus. 30,- / junnu.
Tutustumisillat
30,- / nuppi. 17.6. klo 18 - 20, 15.7. klo 18 - 20, 19.8. klo 18 - 20.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: koulutus@kohinaa.com
Lisätietoja myös:
www.kohinaa.com
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