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Terve,
Kädessäsi on Kohina - koskimelonta ry:n kolmas Kohina-lehti. Kohina taas on
Suomen suurin koskimelonnan erikoisseura. Kohina-lehdessä kerrotaan eri näkökulmista koskimelonnasta ja Kohinan toiminnasta. Jutuissa muun muassa esitellään lajia, varusteita, melontapaikkoja ja kerrotaan melontaretkistä. Lehti kannattaa tietenkin lukea kannesta kanteen, mutta haluan kiinnittää erityistä huomiota
kahteen asiaan lehdessä.
Ensimmäinen niistä on lehdessä esiteltävä KONTTI-tukikohta, jota Kohina rakentaa Kymijoelle. Pääasiassa talkootyönä rakennettava tukikohta on seuraltamme
suuri voimanponnistus. Keväällä 2008 alkaneet rakennustyöt ovat kuitenkin edenneet hienosti ja tukikohdan on tarkoitus olla valmis tänä kesänä. KONTTI tulee
parantamaan olennaisesti koskimelonnan edellytyksiä Etelä-Suomessa ja lisäämään Kymijoen virkistyskäyttöä. KONTIn ansiosta esimerkiksi melontakurssien
järjestämisen puitteet ovat jatkossa huomattavasti paremmat.
Kohinan kurssitoiminta onkin se toinen asia, johon haluan kiinnittää huomiota.
Kurssit ovat hyvä tapa aloittaa koskimelonta. Kohina järjestää vuoden mittaan
useita kursseja: allaskurssin talvella ja kesällä useita peruskursseja, nuorisokurssin
sekä koskimelontaan tutustumistilaisuuksia. Kurssin käymisen jälkeen melontaa
on helppo jatkaa Kohinan kokeneiden jäsenten opastuksella Kymijoella. Osa melontakerroista on tarkoitettu nimenomaan aloittelijoille. Koskimelonta on vauhdikas harrastus, jossa haasteita riittää, mutta oikeassa seurassa sen aloittaminen ei
missään nimessä ole vaikeaa. Ja niitä haasteitakin jokainen voi annostella itselleen
sopivassa tahdissa. Kurssien tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät
tästä lehdestä.

KOHINA -lehti
tekstit ja kuvat: kohinalaiset
ulkoasu: Kai Lindqvist, JMG Studio Oy
www.jmgstudio.fi
kustantaja: Kohina -koskimelonta ry
www.kohinaa.com
painos: 5.000 kpl
päätoimittaja: Kai Lindqvist
kai.lindqvist@kohinaa.com
kannen kuva: Aku Antman

Toivottavasti koskella nähdään,
Rauli, Kohina - koskimelonta ry:n puheenjohtaja
p.s. Mestareiden koskenlaskua pääset näkemään Myllykoski BigWater -kisassa
18.4 sekä Helsingin Vanhankaupunginkoskessa iceBREAK -kisassa 19.4.
Lisätietoja: www.kohinaa.com
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PAIKOILLANNE,
VALMIINA - LAIVAAN!
Tervetuloa koko porukalla reissuun – punaisilla
laivoilla se onnistuu uskomattoman edullisesti!
Kapteeni ja koko ystävällinen henkilökuntamme
on paikoillaan, valmiina, lähtöön kanssanne!
Hinnat alk. 10 e/ hlö
Helsinki–Tukholma C-hytissä/suunta.
Hinnat alk. 5 e/ hlö
Turku –Tukholma päivävuoro, C-hytissä/suunta.
Aikuiset, hinnat alk. 16 e/ hlö
Nuoret (6-17v.) hinnat alk. 8 e/ hlö
Helsinki–Tallinna iltavuoro/suunta.

Sporttihinnat väh. 10 hlön ryhmille.
Lisätiedot www.vikingline.fi/sporttilaivat tai 09-123 571
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KOSKIMELONTA SOPII
JUNIOREILLE
Turvallisesti Seurassa

Koskimelonta – koskenlasku ja freestyle
– sopivat erinomaisesti junioreille. Lajin
monipuolisuus, virtaava vesi ja sen tuomat haasteet pitävät sopivasti jännitystä
yllä ja siksi mielenkiinto koskimelontaan
säilyy.

Koskimelonta on luokiteltu ”vaarallisen urheilun” piiriin. Junioritoimintaa harrastettaessa vanhemmat melojat ottavat juniori-melojia mukaansa koskiretkille. Melontataitoja
ja turvallisuuuden kannalta tärkeitä reskutustaitoja harjoitellaan yhdessä.
Aloittelevat melojat eivät lähde keskenään
koskille, vaan isommalla porukalla, yhdessä
kokeneempien melojien kanssa.
Vesillä yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen on tärkeää koko ryhmän turvallisuuden kannalta. Porukan heikoin lenkki
ei ole se ”huonoin” meloja vaan sooloilija.
Kun jokainen osaltaan pitää huolta yhteisistä pelisäännöistä ja turvallisuudesta, on koskimelonta kaikin puolin turvallista.
Juniorit oppivat nopeasti ja pian taitojen
siirto tapahtuu myös juniorilta vanhemmalle. On hienoa nähdä junioreiden innostuvan
koskimelonnasta ja myös kehittyvän lajissa
eteenpäin.
Erään nuoren melojan kommentti melontaretkeltä: ”Aina kun on poissa kotoota, oppii
jotain uutta!”

Koskissa vedenkorkeuden vaihtelut ja virtaukset myös muuttavat virran luonnetta,
joten harvemmin on kahta samanlaista koskiretkeä peräkkäin - vaikka samalla koskella
käytäisiinkin.

Seurasta Vauhtia

Paras ja ehkä myös helpoin tapa aloittaa
koskimelonta on lähiseudun koskimelontaa
harrastavan seuran kursseilla. Kursseilla
harrastus lähtee käyntiin hyvässä seurassa ja
kokeneiden ohjaajien opastamana hauskasti
ja turvallisesti.
Melonnan voi aloittaa jo talvella melontaseuran uimahallivuoroilla. Uimahalleissa
harjoitellaan melontatekniikoita ja myös
eskimo-käännöksiä. Käännöksen opettelu
ehkä madaltaa kynnystä lähteä virtaavaan
veteen, eskimotaitoinen ei todennäköisesti
joudu niin usein uimaan. Mutta eskimokäännös ei ole melonnan itsetarkoitus. Tärkeintä
on lajista nauttiminen – vaikka koskessa
uiden. ( Sekin voi olla hauskaa ).
Uimahallissa harjoitellaan myös melojan
”reskutusta” eli uimassa olevan melojan
avustamista vedessä takaisin kajakkiin ja
muita tärkeitä turvallisuuteen liittyviä taitoja.

Kamppeet Seurasta

Melonnan esteeksi voi muodostua sopivan
melontakaluston ja varusteiden löytyminen.
Melontaseuroissa on nyt ryhdytty entistä
enemmän panostamaan junioritoimintaan ja
hankittu junioreille sopivaa kalustoa. Näin
juniorit voivat käyttää seuran kajakkia, melaa ja muita varusteita.

vas: Lauri Kuuskoski Norjan retkellä. kuva: Kai Lindqvist
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Ohessa on 16v. Juuso Karttusen haastattelu. Miten hänen kiinnostuksensa koskimelonnan saloihin heräsi.
1. Miten päädyit lajin pariin?
Harrastin seinäkiipeilyä ja meidän vetäjä
harrasti koskimelontaa, hän sitten sanoi että
"tulkaahan kokeilemaan halliin." Pari kertaa kokeiltiin ja siitähän se sitten lähti. Ensimmäisen vuoden meloin seuran kajakilla
ja kun aloitin koskessa melomaan ostin
oman kajakin ja omat tavarat pikkuhiljaa
2. Missä käyt melomassa?
Ruunaan neitikoski ja Heinäveden Kermankoski on tullut kesällä tosi tutuksi, myös
Torniojoelle yksi reissu tehtiin. Ensi kesänä
olisi tarkoitus käydä enemmän eri paikoissa
melomassa.
Juuso Kukkolankoskella: ”Näiden koskien
jälkeen kotiseudun joet ovat pikku puroja”.
3. Kauanko olet melonut koskissa?
Lajia olen harrastanut noin kaksi vuotta,
aloitin 2007 vuoden alussa. Ensimmäinen
talvi/kevät meni eskimoa ja muita perusjuttuja opetellessa, kesällä kävin yhden
koskimelontaleirin missä opeteltiin koskimelonnan alkeet. Viime keväänä aloitin aktiivisesti melomaan koskissa. Kesälomalla
kävin noin 2-3 kertaa viikossa melomassa.

Juuso Karttunen viime vuoden freestylen SM -kisoissa Ruunaan Neitikoskella

5. Miksi melot?
Pidän vedestä ja pidän vauhdikkaista
lajeista.
Tässä lajissa on niitä molempia ja paljon
muuta. Harrastan myös lumilautailua joka
on vähän samanlainen laji.
Kun menee aaltoon ja monta sataa kuutiota
vettä vilisee alla vauhdilla, sitten
rupeaa tekemään erilaisia temppuja, siinä
tulee vain niin hieno fiilis.

4. Mikä lajissa viehättää? Fiilis? Kehittyminen? Retket? Porukka?
Tämä on todella rento laji ja kaikki melojat,
joita olen tavannut ovat tosi mukavia ja ystävällisiä. Aina ollaan valmiina auttamaan
toisia vaikkei tunnettaisikaan. Melontareissuilla näkee myös paljon uusia paikkoja.
Minulle tärkeintä on kehittyä lajissa ja tehdä töitä sen eteen. Temppuja on niin monia
että aina on jotain opittavaa. Todella hieno
tunne kun oppii jonkun uuden tempun jota
on treenannut.

6. Tavoitteita? Tai mitä haluaisit kertoa?
Kehittyä paremmaksi ja päästä melomaan
eri paikoissa. Nuorten suomen mestaruus
tavoitteena vielä alle 18-vuotiaana, myös
yleisessä sarjassa olisi tarkoitus pärjätä.
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Olisi hienoa myös edustaa joskus Suomea
MM- tai EM-kisoissa.
Kaikki joita vähänkään kiinnostaisi kokeilla
koskimelontaa, kannattaa etsiä lähin seura
ja kysyä miten lajia pääsisi kokeilemaan.
Alussa laji voi olla eskimon opettelua mutta kun sen taitaa, laji on todella kiinnostava
ja eri mahdollisuuksia on monia: on freestylemelontaa, slalom-melontaa, koskenlaskua yms.. Koskimelonta on vielä aika pieni
laji Suomessa joten kaikki uudet melojat,
varsinkin nuoret ovat tervetulleita!

Junnujengin parhaimmistoa SM mitalit kaulassa.
1. Teemu Väliahdet, Vesisamoilijat
2. Juuso Karttunen, Joensuun Kauhojat
3. Aleksi Herranen, Melanvilauttajat
teksti ja kuvat: Riikka Nurmela
9

2008
Kuvasatoa

Kuusamo, boatercross SM -kisat. Takaa-ajossa Tupi

Wentti selostaa tapahtumia.

kaikki kuvakreditit: Ville Arkonkoski

Nepalissa sekoilee Markku
Norja, sankarina Aku
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Koskimelontaretkelle

Nepal

Koskimelontaretkelle Nepaliin? Ehdotus
tuntui aluksi mahdottomalta, mutta
pikku harkinnan jälkeen ainutlaatuiselta
kerran elämässä -tilaisuudelta.

iin?

Ensimmäinen konkreettisempi siirto oli
lentolippujen osto Hki-Delhi(Intia)-Hki
kesällä 2007. Tämä tuli halvemmaksi, tai
ainakin tapahtumarikkaammaksi, kuin
lennot suoraan Nepaliin.

Lähtijöinä olisi tuttu kokoonpano, jolla
oli suuremmitta vahingoitta melottu
aiemminkin. Markun reppureissaus- ja
melontakokemus
Nepalista
ratkaisi:
valmiina seikkailuun!

Ville oli junaillut lentolippuihin matkantekoa
helpottavan merkinnän, josta ilmeni, että
hintaan sisältyy bulky baggage facility
small kayak dims 250x60x35 cms totl 20 kg.
Käytännössä ruumaan mahtui kajakki, mela
ja matkustamoon kelpaamaton aines (köysi,
puukko yms.), loput käsimatkatavaroihin,
max 8 kg.

Retken valmistelu alkoi White Water
Nepal opuksen ostolla vuotta aiemmin.
Pläräilin kirjaa koko reissua epäillen,
silti kiinnostavia paikkoja merkkaillen.
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(pressu, retkikeitin, astioita, hyttysmyrkkyä
jne.), joten tarvitsimme enää ruokaa, vettä ja
joitain henkilökohtaisia varusteita.
12.3. Taksilla put-iniin. Koskenlasku
täydessä
retkivarustuksessa
pääsee
yllättämään. Pätkä on kivinen, kunnes Modi
Khola yhtyy pyhään Kali Gandaki –jokeen
ja vesimäärä moninkertaistuu. Yöpymiseen
valitaan syrjäinen hiekkaranta, jonne pressu
viritellään katokseksi.
13.3. Aamulla jatkamme paahtavassa
helteessä silenevää jokea padolle, jonne
osumme
samanaikaisesti
paikallisen
rafting-yrityksen kanssa. Rahatukko vaihtaa
omistajaa, jonka jälkeen syömme raftareiden
asiakkailleen valmistamaa herkkuruokaa
ja saamme vielä bussikyydin illaksi kotiin
Pokharaan.
14.3. Vuokraamme kyliltä laatufillarit ja
nousemme läheiselle Sarangkot-kukkulalle.
Utu peittää Himalajan, mutta upeaa
järvimaisemaa kelpaa katsella. Kotimatka
kestää puoli tuntia, jopa ilman ketjuja
(hajosivat nousussa). Villen paluuta hidastaa
rengasrikko.
15.3. Poden hotellilla auringonpistosta,
nielurisatulehdusta ja vatsatautia, parasta
hoitaa kaikki vaivat kerralla.
17.3. Markku on törmännyt nepalilaisia
tyttöjä
rafting-melojiksi
kouluttavaan
ruotsalaiseen Inkaan, jonka kautta järjestyy
retki Itä-Nepaliin Bhote Kosi –joelle
täysylläpidolla
Equator
Expeditions
-raftingyrityksen leirissä. Retki starttaa
Katmandusta, joten siirrymme sinne
bussilla.
19.3. Raftareiden bussilla Katmandusta
Sukute Beachin leirille, josta ekalle
melontapätkälle Bhote Kosin yläosaan.
Rafting-yrityksellä on kaksi lauttaa asiakkaita
ja n. 4 turvamelojaa. Kivisen mutta hauskan
pätkän loppupuolella yksi raftariasiakas ottaa
useita kierroksia stopparissa. Lopulta uimari
irtoaa ja saadaan ehjänä mutta väsyneenä

8.3.(...10.3.) Delhin lentokentällä yöllä
klo 2. Jatkamme taksilla hotelliin lähelle
rautatieasemaa. Muutaman tunnin unien
jälkeen marssimme asemalle, josta ostamme
liput Gorakhpuriin, josta jatkamme
yhdellä bussilla Nepalin rajalle ja toisella
rajalta Pokharan linja-autoasemalle ja
sieltä edelleen taksilla Markun hotellille.
Kuulostaa helpolta, mutta käytännössä vaati
sisua, sopeutumiskykyä, hikeä ja aikaakin 3
vrk.
11.3. Aamupala Pokharan järvimaisemissa
palauttaa voimat. Päätämme valloittaa Modi
Khola –joen seuraavana päivänä. Markku
oli noutanut kattavan retkivälinesetin
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rantaan. Illalla takaisin leirille, jossa majoitus
upeissa 2h-teltoissa, joissa oikeat sängyt!
20.3. Villeä ja Markkua ei huvita meloa,
joten lähden rafting-porukan kanssa eiliselle
pätkälle. Melominen tutulla pätkällä on
rennompaa ja viritän kameran kypärään.
Videokuva latistaa ikävästi gradienttia.
21.3. Raftareilla ei ole asiakkaita, joten
melomme poikien kanssa kolmistaan
alapätkän Bhotella.
22.3. Raftareilla ei edelleenkään ole asiakkaita,
ja pojat haikailee benjihyppäämään. Ilmoitan
lähteväni yksin alapätkälle, mutta jonkun
raftingkuskin pikkuveli, söpö Umesh,
pakotetaan kaveriksi. Illalla bussilla
Katmanduun, jossa tapaan pojat. Päätämme
siirtyä
seuraavaksi
Marsyandi-joelle.
23.3.
Aamubussilla
väsyneenä Katmandusta
Dumreen.
Bussimme
jatkaa jo matkaa, kun
Markku huomaa, että
melat jäi bussiin! Pistän
pikajuoksuksi, jolloin
ohiajava paikallisbussi
nappaa säälistä kyytiin.
Paikalliset ovat aidosti
pahoillaan, kun oma
bussi
oli
jättänyt
taukopaikalle
(en
korjaa väärinkäsitystä).
Kuski ajaa meidän bussin kiinni ja pakottaa
sen pysähtymään. Kiitän liikuttuneena ja
tallaan melat käsissä takaisin Dumreen,
josta jatkamme bussilla seuraavalle pätkälle
Marsyandin alaosalle. Virkistäydyn uimalla
stopparissa ja jatkamme self-rescueni jälkeen
matkaa. Alkaa ukkostaa ja hämärtää ikävästi.
Kapuamme sateessa joelta tielle ja saamme
tuurilla heti taksin Dumreen. Hotellilla
ruokaa ja nukkumaan.
26.3. Bussilla Länsi-Nepaliin Kohalpuriin
(16,5h!).
28.3.
Aamuvarhaisella
pakkaudumme
täpötäyden bussin kattokuorman päälle.
Matkalla tähyilemme kanjonin pohjalla

kimaltelevaa Karnalia ja pohdimme sopivaa
put-inniä. Tie saavuttaa joen kylässä, jossa
lounastamme ennen vesille lähtöä. Joki
on isovetinen ja jännä, ja luonto jälleen
henkeäsalpaava. Leiripaikaksi valitaan
rauhallinen biitsi keskellä kaikkein syvintä
erämaata.
29.3. Aamulla leiriin kävelee kalastaja.
Tarjoamme aamupalaa ja vastalahjaksi
saamme vonkaleen suoraan verkosta. Kala
laskee kosket Villen kyydissä ja päätyy
iltanuotiolle. Yövymme taas biitsillä pressun
alla.
31.3.-1.4. Lepoa ja villieläinten bongailua
kansallispuistossa. Tutustumme safareilla
käytettävien kesynorsujen oloihin ja
käymme
opastetulla
kävelysafarilla,
pojat
vielä norsusafarillakin.
Saldoksi
jää
villisikapahnue,
apinoita,
bambeja,
s a r v i k u o n o n
k y l p y p a i k k a ,
tikrun
tassunjälki
ja
kasvatettuja
krokotiilejä.
3-4.4. Aamulla pelottava
riksamopokyyti
kajakin
kanssa
linja-autoasemalta
halpisalueen hotelliin.
Matkailijan pakollinen kulttuuriannos:
kiertoajelu Delhissä ja omatoiminen
kävelyretki keskustaan. Illalla taksilla
lentokentälle ja kotiin.

koskitukikohta

K O N T T I
valmiina käyttöön

teksti: Paula Suurseppä
Lisätietoja Inkan Paddle Nepal –projektista:
http://www.farawayadventures.com/
nepaligirlkayakers.php. Tämäkin projekti
tarvitsee lahjoittajia!
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Pidä piristyspalaveri Pernoolla kosken rannalla, luonnossa liikkuen.
Järjestä vuosikokous saunoen ja kylpytynnyrissä loikoillen.
Koskitukikohta KONTTI valmistuu
kesäksi
melojien
käyttöön.
Koskimelojien olosuhteet Kymijoella
parantuvat näin huomattavasti.
Etenkin kurssitoiminta ja juniorityö
saavat nyt kunnolliset puitteet,
saunoineen ja majoitustiloineen.

I

KONTTIA vuokrataan myös muille
kuin melojille. Vuokralaiset ovat
tervetulleita
erityisesti
talvella,
melontakauden jo hiljennyttyä.
KONTTI -sopii mainiosti yrityksen
koulutus- tai tyky -päivän näyttämöksi
tai yhdistyksen kokouspaikaksi.
Klubitilaan mahtuu noin 20 henkilön
kurssiporukka. Tila on varustettu
täydellisillä AV -laitteilla. Akustiikka
sopii hyvin musiikin kuunteluun.
Joten KONTISSA voi pitää vaikkapa
pienimuotoisen konsertin.
KONTISSA on sauna ja pihalla
porisee kylpytynnyri. Majoitustilaa
on noin 20 henkilölle.
Täysin varustellussa keittiössä
järjestät muonituksen helposti.
Vielä helpommalla pääset, jos tilaat
ateriat Kymijoen Ravintolapalveluista.
Ilmoitus löytyy takasivulta.
Kymijoki
virtaa aivan vieressä.
Kokoustauolla voi ihailla Pernoon
koskien komeita kuohuja.
Melonnan lisäksi alueelta löytyy myös
muita ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia, niin kesällä kuin talvellakin.
lisätietoja: www.kohinaa.com
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Tilat:		
		

Sisätila 90m²
Terassi 100m², osittain katettu

Varustelu:
		
		
		
		
		
		

AV -laitteisto; videotykki, äänentoisto, valkokangas
tuolit, pöydät n. 20 henkilölle, patjat n. 20 hlö
astiat n. 20 henkilölle.
keittiö, jääkaappi, kaksi sähköhellaa, tiskikone, kattilat yms.
kevyttakka, sauna, suihku, ulkoamme, ulkogrilli
sisä -wc, komposti, ulkohuussi, puuvaja
uimaranta n. 50m, parkkipaikka

Ajo-ohje:
GPS

Kotkan Laajakoskentie 788 kohdalta vasemmalle
N 60°34’.35.50”
E 26°48’.35.50”

LASITERASSIT

LASITERASSILLA

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ
JA MUKAVUUTTA
I K K U N A T E H D A S

Lisätietoja ja varauskalenteri:
		
www.kohinaa.com “KONTTI” -otsikon alta
Varaukset ja tiedustelut:
		
kontti@kohinaa.com 						
		
Simo Laasonen, 050 5050 910
		
Kohina -koskimelonta ry

Kotimainen • laadukas • vaativan ilmaston
kestävä Vision lasiterassijärjestelmä • ilman
mittarajoituksia • avaimet käteen -toimitus!

Hakamäentie 17, 48400 Kotka puh. (05) 2265 100

www.lasivuorimaa.fi

				

Herkutteluun, virkistymiseen

TILAUSTARJOILUA
Ryhmille Kymijoen äärelle Kotkaan
- Retkille, kursseille, tapahtumiin jne.

Jumalniementie 5, 48600 Kotka

p. 01053 80010

Palvelemme ark. 7-19, La 8-16

Kymijoen Ravintopalvelut Oy
Tilaus- ja juhlapalvelut, Kotka

p. (05) 220 5620
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www.fingrid.fi

Valot päällä valtakunnassa
FINGRID OYJ, Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki puh. 030 395 5000
Marc O’Polo

Kiinteistösi hyvinvoinniksi
Joustavat talotekniikan palvelut
ympäri vuorokauden.

TAC Finland Oy
Kellokukantie 2
01300 Vantaa
www.tac.fi

www.lahnakoski.fi
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www.kemijoki.fi, info@kemijoki.fi
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Melonnan erikoisliike

Puh: 09-455 6066

Storörintie 2
01120 Sipoo (Itäsalmi)
www.bearwater.fi

Untitled-2 1
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sale@bearwater.fi
16.1.2009 14:15:06
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Kohinaa ja kuohuja

kokemattomalle

Unbenannt-5 1

11.01.2008 9:31:27 Uhr

Pieni vene ja suuret aallot ovat periaatteessa huono yhdistelmä. Ainakin ensikertalaisen koskimelojan mielestä
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opittiin. Toisen päivän uljas melontaseikkailu olikin jo mahtava menestys suurimmalta osin. Uskomattoman voimakkaat kosket
korkeine aaltoineen ajettiin vastoin kaikkia
odotuksiamme läpi kunnialla ja maalissa oli
kurssitodistusten lisäksi luvassa tuuletusta
ja suuria tunteita. Kotona odotti monta uutta
kolottavaa paikkaa.

Henki salpaantuu hyytävän kosken kaataessa jalkoja vasten puristuvan kajakin, veden voimakas liike katoaa ja ympärillä aukeaa yllättävä rauha. Voimakkain liikkein alan
hapuilla kättäni veden pinnalla, suunpielestä
voi saada pienen henkäyksen ilmaa. Käteni
tavoittaa jotain kiinteää. Kouluttaja on paikalla ajoissa ja tiukan rimpuilun jälkeen asetelma on jälleen hieman otollisempi, pohja
pohjaa ja kasvot sinistä taivasta kohti. Kohiseva koski jää taakse ja virta tasoittuu. Aika
kääntyä ympäri ja ottaa uusi kierros.

löydy ajoissa tai kyyti on liian kylmää. Silloin kannattaa pysyä rauhallisena, nykäistä suojakuomu reippaasti irti ja pyörähtää
kajakin ulkopuolelle. Melasta ja menopelistä on hyvä pitää kiinni ja odotella apua.
Tietysti takaisin kyytiin pääseminen kokeneen kouluttajan avustuksellakin vie aikaa
ja viimeiset vesipisarat on tyhjennettävä
lähimmässä rannassa. Ensimmäisen ympärimenon jälkeen jännitys onneksi hieman
laukeaa. Paras tapa on tietysti pysyä pystyssä! Kuivanakin koetuksista selviää muutama, varovaisuudella tai aloittelijan tuurilla.
Kouluttajat saavat rodeopelit näyttämään tu-

Yleisempi vaihtoehto on siirtyä melontaharjoituksesta uintikerhoon, kun tukea ei
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Ohjelma aloitettiin heti paikanpäälle saavuttuamme varusteiden selvittämisellä ja
ennen pitkää oltiin jo vedessä. Perus melan
käsittelyä, liikettä ja tietysti toiminta “kosken voittaessa” selvitettiin ennen virtaavan
veden ääreen siirtymistä. Ensimmäisenä
opeteltiin virtaan menoa, poikkikulkua ja
vasten melontaa. Vaihtelevalla menestyksellä. Ensimmäinenkin osinko päätettiin
hienoon läpilaskuun. Illalla luvassa oli vielä
vesileikkejä pienen kisailun merkeissä ennen kuin päivä päätettiin illalliseen ja saunomiseen koulumajoituksella. Toisena päivänä
majapaikka jätettiin taakse ja mahtava finaali oteltiin Kymijoen Pernoonkoskien jylhissä
kuohuissa. Samalla tutustuimme uuden melontakeskuksen työmaalle. Jo kurssin aikana
suunniteltiin uusinnan ottamista seuraavana
kesänä samalla porukalla. Päivän tai kahden
melontaseikkailua voi suositella lämpimästi
elämyspohjalta, eikä ole vaikeaa kuvitella
kuinka laji tempaisee pysyvästi mukaansa.

kevilta kuin “vauvamuki”, jota ei saa nurin
edes tuurilla. Kaatumiseen on tietysti lääkkeenä “Eskimokäännös”, josta kurssilaisen
on turha haaveilla.

Teksti: Kalle Viira - Openworld Adventure
Network

Alkukesäsästä Kohina ry. järjesti kaveriporukallemme oman koskimelontakurssin. Ihmisillä on tietysti erilaisia käsityksiä
hauskasta viikonlopun vietosta, mutta nämä
aurinkoiset päivät jäivät kaikille varmasti mieleen. Toiminta tuntui aluksi varsin
hurjalta, ensimmäistenkin harjoituskoskien kohistessa uljaasti veden pinnan tasolta
tarkkailtuna. Onnistumisia saatiin kuitenkin
enemmän kuin katkeria tappioita ja niistäkin

kuvat: Jussi Laari
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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

Parhaimmat
retkimelontakohteet!

Tallinnanaukio 10
Helsinki-Itäkeskus

A

nordea.fi

Eerikki Rundgrén

RETKIMELONTA
Melontareitit, -taidot ja -varusteet
Monipuolinen opas esittelee 300 retkimelontakohdetta järvi- ja jokireiteiltä sekä
merialueilta. Mukana myös erittäin vaativia
erämaareittejä. Lisäksi tietoa varusteista,
taidoista ja melojien palveluista.

KAUNEUSHOITOLAMME,SKY
TARJOAA SINULLE mm.seuraavia hoitoja:

Osta kirja helposti kustantajan verkkokaupasta http://netmarket.edita.fi.

-
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ULTRAÄÄNELLÄ JA MIKROHIONNALLA
JALKA- JA KÄSIHOITOJA
SPA-HOITOJA esim. kuumakivihie
ronta
VÄRIANALYYSIT JA MEIKKIPALVELU
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Porvoonk.10
040-5707158, 1464174,
www.mnblc.com (hinnasto)
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ISSN 0785-6347
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Toimitus

kouluttaa
Juniorikurssit, 12-17v.
Kurssikalenteri 2009

7.3.
14.3.
21.3.
28.3.

hallikurssi 				
Neljän illan uimahallikurssi lauantaisin klo 20 - 21.30
hallikurssi
Itäkeskuksen uimahallissa.
hallikurssi
Hinta junioreille ( 12 - 17v. ) 20,-,
hallikurssi
Mukaan voi tulla vanhempien kanssa.

12-14.6.
16.6.
7-9.8.
18.8.

pe-su		
klo 18 - 21
pe-su		
klo 18 - 21

Ilmoittautumiset
Lisätietoja		
			

Alkeiskurssi Kymijoella. Hinta junioreille 30,-, ( aikuisille 130,- )
Tutustumismelonta junioreille Kymijoella. Junioreille maksuton.
Nuorisoleiri Kymijoella. Hinta 30,Tutustumismelonta junioreille Kymijoella. Junioreille maksuton.
www.kohinaa.com ”koulutus”
koulutus@kohinaa.com /
Ville Arkonkoski, 040 756 1920

KOHINA käynnistää tänä vuonna erityiseti junioreille tarkoitetun koulutushankkeen. Hankkeen tavoitteena on antaa nuoremmillekin melojille mahdollisuus koskimelonnan harrastamiseen.
Kenelle koskimelonta sopii?
Koskimelonta sopii kenelle tahansa normaalikuntoiselle juniorille. Aiempaa melontakokemusta ei tarvita, ei myöskään omia
varusteita. Pääsyvaatimuksina on vähintään
12v. ikä ja uimataito.

Miten mukaan?
Kätevintä on ilmoittautua kursseille ja
tutustumisiltoihin verkossa. Valitset kurssikalenterista sopivan tilaisuuden ja täytät
KOHINAn verkkosivuilla koulutusosiossa
kurssi-ilmoittautumislomakkeen. Koulutusvastaavalta saat tarvittessa lisätietoja.
Alkeiskurssilla juniorit ovat etusijalla. Aikuisia otetaan mukaan, jos tilaa on. Kurssille voi mainiosti tulla myös vanhempi - lapsi
-kokoonpanolla.
Uimahallikurssilla juniorit ovat etusijalla,
mutta mukaan otetaan myös aikuisia. Tällekin kurssille voivat aikuiset tulla junnujen
kanssa yhdessä.

Puitteet kunnossa
Kurssit pidetään Kymijoella Pernoon
koskialueella. Saamme kesään mennessä
käyttöömme Kontin, upouuden koskimelontatukikohtamme. Siellä kurssilaiset voivat majoittua, ruokailla ja saunoa. Olemme
hankkineet juniorimelojille sopivia kajakkeja,
meloja sekä muuta kalustoa, joten alkuun
pääsee todella helposti.
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Yrityksille
Yrityksille järjestämme ohjattuja melontatapahtumia. Kosken kuohuissa seikkailemisen
lisäksi on osallistujilla mahdollisuus myös
ruokailuun ja saunomiseen vastavalmistuneessa tukikohdassamme, Kontissa. Jännittävä koskimelontasessio ja jälkikohinat saunassa, on varmasti elämys, joka ei unohdu.
Oppaina kosken kuohuissa toimivat kokeneet KOHINAlaiset.

kouluttaa ja melottaa

2009

Yritysmelonnoista lisätietoja:
Simo Laasonen, 050 5050 910
simo.laasonen@kohinaa.com

kurssit

tai: www.kohinaa.com

Lisätietoja kursseista saa verkkosivuilta:
www.kohinaa.com tai koulutusvastaavalta
koulutus@kohinaa.com / Ville Arkonkoski 040 756 1920

Nyt on koskimelonnan kokeileminen ja uuden harrastuksen aloittaminen helpompaa kuin koskaan. KOHINA järjestää ennätykselliset 4 kpl
melontakursseja, 4 kpl tutustumisiltoja sekä yritysmelontoja.

Helposti mukaan

Kohina panostaa tänä vuonna erityisesti
koskimelonnan alkeisopetukseen. Olemme
rakentaneet Kymijoen rantaan melontatukikohdan, Kontin, jonka suojissa on helppo
tutustua koskimelontaan. Kontilla kurssilaiset voivat yöpyä, ruokailla, saunoa ja viettää
iltaa.
Olemme hankkineet myös uutta kalustoa
ja panostaneet ohjaajien koulutukseen.
Alkeiskursseillamme noudatetaan Suomen Kanoottiliiton sisältösuositusta. Kurssitodistuksella voi hakea minkä tahansa
melontaseuran jäsenyyttä. Todistusta saattaa
tarvita myös kajakkia vuokrattessa.

Kursseille ja tutustumisiltoihin pääsee
mukaan yksinkertaisesti täyttämällä ilmoittautumislomakkeen KOHINA:n verkkosivuilta, koulutus osiosta.
Uimahallikurssilla juniorit ovat etusijalla.
Aikuisia otetaan mukaan, jos tilaa on. Kurssille voi tulla myös vanhempi - lapsi -kokoonpaniolla. Pääsyvaatimuksena on ainoastaan
uimataito ja normaali terveydentila.
Alkeiskurssilla 2 juniorit ovat niinikään
etusijalla, mutta mukaan otetaan myös aikuisia. Tällekin kurssille voivat aikuiset tulla
yhdesä junnujen kanssa.

30

7.3.
14.3.
21.3.
28.3.

Neljän illan uimahallikurssi lauantaisin klo 20 - 21.30
hallikurssi 				
Itäkeskuksen uimahallissa. Hinta aikuisille 60,-. Hinta juhallikurssi
nioreille ( 12 - 17v. ) 20,hallikurssi
hallikurssi

5-7.6.
pe-su		
9.6.
klo 18-21
12-14.6. pe-su		
16.6.
klo 18 - 21
			

Alkeiskurssi 1 Kymijoella. Hinta 130,Tutustumisilta 1 Kymijoella. Hinta 30,Alkeiskurssi 2 Kymijoella. ( Juniorit etusijalla ). Hinta 130,Tutustumisilta 2 Kymijoella. ( Juniorit etusijalla ). Hinta 30,- 		
Junioreille maksuton.

24-26.7. pe-su		
25-26.7. la-su		
			
28.7.
klo 18 - 21

Alkeiskurssi 3 Kymijoella. Hinta 130,Retkimelojan koskikurssi Kuusamossa. Hinta 80,KOHINA:lla ei ole retkikalustoa. Oma kalusto mukaan.
Tutustumisilta 3 Kymijoella. Hinta 30,-

31.7-2.8. pe-su		
			
18.8.
klo 18 - 21
			

Koskikurssi Kymijoella ( jo melontaan tutustuneille). Hinta 		
130,Tutustumisilta 4 Kymijoella. ( Juniorit etusijalla ). Hinta 30,- 		
Junioreille maksuton.
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p. 044 733 0022
f. (03) 733 0277
tilaajapalvelu@retkilehti.ﬁ
www.retkilehti.ﬁ
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