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Edellisen Kohina-lehden ilmestymisestä on tätä kirjoittaessani kulunut jo vuosi
- taas. Vuodet kuluvat nopeasti, myös Kohinassa. Mutta vuodessa on myös saatu
paljon aikaan ja toimintaa on ollut runsaasti. Kymijoen Kontti-tukikohta rakennettiin valmiiksi. Saatuamme kesällä käyttöönottoluvan on uutta tukikohtaa myös käytetty ahkerasti. Kontissa pidettiin viime kesänä useita kursseja, käytiin monesti melomassa ja yöpymässä. Parit juhlatkin järjestettiin. Kohinalaiset kävivät melomassa
koskia myös Kymiä kauempana esimerkiksi Norjassa. Tästä kaikesta ja muustakin
Kohinan toiminnasta sekä koskimelonnasta harrastuksena kertoo tämänkertainen
Kohina-lehti.
Pihalla on nyt ennätyskorkeat hanget, mutta kesä lähestyy jo vauhdilla. Ja kukin
on tahollaan alkanut valmistautumaan kesää varten. Keskustapuolue valmistautuu
uuden puheenjohtajan valintaan. Kohina ja koskimelojat valmistautuvat uuteen
melontakauteen. Retkiä suunnitellaan ja uusia varusteita hankitaan. Taitoja hiotaan
halliharjoituksissa.
Jos Kohina-lehti saa sinut kiinnostumaan koskimelonnasta, auttaa lehti sinua
valmistautumaan kesään. Löydät lehdestä tietoa kesän kursseista, joita järjestämme
yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Mukaan vaan.
Rauli Kohvakka
puheenjohtaja
Kohina - koskimelonta ry
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Kannessa: Jussi kotoisasti Nurmijärven Myllykoskessa
Taustalla: Sama mies Norjassa

KOHINA -lehti
tekstit ja kuvat: kohinalaiset ja kaverit
ulkoasu: www.jmgstudio.fi
kustantaja: Kohina -koskimelonta ry
www.kohinaa.com
painos: 5.000 kpl
päätoimittaja: Tuomas Raitila
kannen kuva:
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www.peakperformance.com
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Veni, vidi, vici
ja tietysti Viking!
Tervetuloa koko porukalla reissuun – punaisilla
laivoilla se onnistuu uskomattoman edullisesti!
Kapteeni ja koko ystävällinen henkilökuntamme
on paikoillaan, valmiina, lähtöön kanssanne!
Helsinki–Tukholma alk. 12,50 e/hlö/suunta
C4-hytissä.

Turku–Tukholma alk. 5 e/hlö/suunta
Aamulähtö C4-hytissä.

Helsinki–Tallinna alk. 16 e/aik./suunta
Iltalähtö, hytti lisämaksusta.
Sporttihinnat väh. 10 hlön ryhmille. Pidätämme
oikeudet muutoksiin. Paikkoja rajoitusti.

Lisätiedot www.vikingline.fi/sporttilaivat tai 09-123 571

KAUNEUSHOITOLAMME,SKY
TARJOAA SINULLE mm.seuraavia hoitoja:
Unbenannt-5 1

-

11.01.2008 9:31:27 Uhr

-

Herkutteluun, virkistymiseen

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

MN Beautylife CenterOy,

TILAUSTARJOILUA

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

Ryhmille Kymijoen äärelle Kotkaan
- Retkille, kursseille, tapahtumiin jne.
Kymijoen Ravintopalvelut Oy
Tilaus- ja juhlapalvelut, Kotka

p. (05) 220 5620
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kajakit pääsivät tarkoituksenmukaiseen
käyttöön. Nuorten kurssilla teemoina ovat
turvallisuus, hauskanpito ja oppiminen, mainitussa järjestyksessä. Melonnan lisäksi kurssilla on muutakin toimintaa. Viikonloppuna
ehtii mainiosti soutelemaan kumiveneellä,
mato-onkimaan ja temppuilemaan köysillä.
Kaikki tietysti valvotuissa olosuhteissa.
Toivotamme nuoret tervetulleiksi kokeilemaan, ehkä jopa ihastumaan vauhdikkaaseen lajiin. Lisätietoja vuoden 2010
nuorisotoiminnasta löytyy lehden koulutusosiosta ja seuran kotisivuilta www.kohinaa.
com/koulutus
Seuraavassa 13-vuotiaan Roosan näkemyksiä viime kesän ensimmäisistä koskimelontapäivistä.

Juniorit

virran
pyörteissä

Koskimelonta sanana tuo helposti mieleen jotakin hankalaa,
hurjaa, jopa vaarallista toimintaa.
Kukapa nyt lapsensa moisen harrastuksen pariin veisi?

loja
oppii
asiat, joita
varttuneempi aloittelija joutuu opettelemaan kerran jos
toisenkin.
Kohinan nuorisotoiminnalle on myönnetty EU:n tukea, jolla on hankittu sopivaa
kalustoa ja voitu kouluttaa kurssin vetäjiä.
Tuen vastaanottaminen velvoittaa seuran
toimimaan aktiivisesti nuorisotoiminnassa.
Nuorten koulutustoimintaan panostami-

Todellisuudessa laji on etenkin osaavassa
ohjauksessa erittäin turvallista ja melonnan
tekniikoiden omaksuminen luontuu nuorilta
huomattavasti keski-ikäisiä vaivattomammin
ja nopeammin.Viikonlopun aikana nuori me8

Melontakokemuksia
parissa

Kohinan

Viime kesänä vietin veljieni kanssa hauskoja hetkiä vauhdikkaan koskimelonnan
merkeissä. Kävimme sekä alkeiskurssin että
junnuleirin ja erityisesti loppukesällä pidetty
leiri jäi mieleen.
Leiri alkoi mukavasti perjantai-iltana, jolloin tutustuimme muihin leiriläisiin ja ohjaajiin sekä tietysti melontavarusteisiin. Kivoja
kavereita löytyi ja varusteetkin löytyivät sopivan kokoiset.
Hyvin nukutun yön jälkeen heti aamupäivällä lähdimme meloskelemaan ”tasaiselle”
vedelle jatutustumaan melan ja kajakin käyttöön. Perusasiat palautuivat mieleen helposti, hauskaa oli leikkien ja kisojen kera!
Lounaalle Kaitsu valmisti maukkaan
ruuan ja taas mentiin. Nyt ohjelmassaoli jo
koskimelontaa pienessä koskessa ja akanvirtoihin menemistä sekä niistä lähtemistä.
Noin kolmen tunnin rupeaman jälkeen harjoiteltiin suvannossa vielä eskimokäännöstä
ja kajakista poistumista.

nen näkyy myös seuran kokeneemman
kaartin kouluttautumisessa. Viime vuonna
melontaohjaaja ja -opas kursseilta ”valmistui” kymmenkunta taitavaa melojaa, joiden
tietotaitoihin kuuluu myös ensiaputaitojen
hallinta. Koulutetun jäsenistön osaavassa
ohjauksessa lapsi tai nuori on varmasti turvallisessa seurassa.
Kohinan junioritoimintaa viriteltiin käyntiin kesän alkeis- ja nuorisokursseilla. Näin
talvella hankitut tuliterät lasten ja nuorten
9

Iltaa vietettiin makkaroiden, saunan, köysissä roikkumisen ja kuvien katselun parissa
Kontin viihtyisässä ilmapiirissä. Sitten oltiinkin jo valmiina nukkumaan! Sunnuntaina taas
aamupäivästä kajakkiin ja ei muuta kuin kohti Torminvirtaa. Sinne melottiin hyvässä säässä ja jännittyneenä (ainakin minä) nimittäin
vettä oli paljon ja siispä aallot olivat kohtalaiset… Laskin kosken ohjaaja-Ollin kanssa
ja siinä sai oikein kunnon pesut. Hengissä
selvittiin ja tosi ihana päivä vietettiin eri koskissa meloen. Kyllä lämmin suihku oli poikaa
leirin päätteeksi!
Mielestäni mahtava leiri, opittiin ja koettiin paljon. Kiitos vielä Kohinalle sekä kaikille
ohjaajille!

Roosa Kyrkkö

Päivälevolla Kontissa

Melojan tavaratalo
Storörintie 2
01120 Sipoo (Itäsalmi)
Puh: 09-455 6066 www.bearwater.fi sale@bearwater.fi
kohinaa_130x62_2010-01-05.indd 1

5.1.2010 13:24:53
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KO N T T I
koskimelojan keidas

sanelusta kirjoittanut: Tuomas
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Arvoisa lukija. Olen Kontti, melojien tukikohta Kymijoella. Kahden vuoden uutteran
talkootyön tuloksena kohoan Kymijoen Pernoonkoskien rantamilla n. 10m. harjakorkeuteen. Olen kuullut, että korkealla ovat Kohinan, isäntäni, suunnitelmat minun suhteeni.
Ympärilläni levittäytyy metsäinen ja peltoinen maisema. Saattaa katoltani nähdä myös
vilahduksen virtaavasta vedestä. Sydäntalvella nautin luonnonrauhasta, mutta heti jäiden
lähdettyä aloittavat autot jokavuotisen matkansa eripuolilta Suomea luokseni, tuoden
mukanaan innokkaan ja iloisen joukon koskimelojiksi kutsuttavia ihmisiä. Kesää kohden
autojen virta kiihtyy ja saan usein vieraita
monesti viikossa. Keskikesällä tuskin ehdin
hengähtää, sillä edellisten melojien lähtiessä
tiedän jo jonkun olevan matkalla tai ainakin
ajattelevan tulevansa tapaamaan minua.
Viime vuoden aikana tutustuin varmasti
yli sataan melojaan tai melojanalkuun. Kattoni suojissa öitä viettivät, ruokailivat ja
saunoivat niin talkootyöläiset, kuin kesän aikana useiden kurssien ja tapahtumien vetäjät kurssilaisineen. Ilokseni huomasin myös
useita lapsia ja nuoria heidän joukossaan. Ulkoterassistani olen ylpeä ja siellä viihtyykin
usein iso joukko melojia auringon paisteessa. Olen huomannut, että melojat vihaavat
märkiä varusteita, joten välillä pihaterassini
näyttää jättimäiseltä kuivatustelineeltä. Välillä aistin tavaroiden aavistuksen epämiellyttävän hajun, joten onneksi he eivät tuo näitä
varusteita sisään. Olen kuullut puhuttavan,
että tästä vuodesta tulee minulle edellistäkin kiireisempi. Mutta sitähän minä juuri
toivonkin. Kesä-syyskuun aikana saan tarjota
vieraanvaraisuuttani niin monelle melojalle,
etten taida pysyä enää laskuissani. Tapaan
myös muutaman muun melontaseuran jäseniä. Osaavatkohan he pitää yhtä hyvää huolta
minusta kuin Kohinalaiset?
Joskus, mutta harvoin, kelien ollessa hyytävän kylmiä, luokseni saapuvat melojat tu-

levat ilman kajakkeja ja varusteitaan. He valloittavat sisätilat ja hetkessä puheen sorina
täyttää tilan. Olen tarkastellut heidän toimiaan ja katsellut salaa heidän kanssaan hurjapäisiä melontavideoita eri puolilta maailmaa.
Olen huomannut, että yleensä sekä ruoka
että juomat maistuvat joukolle hyvin ja joskus vielä yön jo kauan aikaa sitten laskeuduttua, joudun valvomaan ja kuuntelemaan
välillä vähän hölmönkin kuuloisia tarinoita.
Muuten koskimelojat ovat kyllä ihan mainiota porukkaa. Muistavat jopa siivota jälkensä
lähtiessään.
Pitää vielä kertoa, että viime marraskuussa minut pääsi iloisesti yllättämään joukko
tuttuja kasvoja. Luokseni tulleista jotkut
olivat omituisesti pukeutuneina punaisiin
kulkuslakkeihin. Taisi jollakin olla hassu punainen nuttu ja pitkä valkoinen parta. Hän
taisi olla joukon pomo. Koskaan aiemmin ei
pöytäni ole notkuneet näin suuresta määrästä herkullisia ruokia ja juomia. Illanviettoa
sivusta seuranneena voin todeta, että melojilla on hauskaa myös kuivalla maalla.
Jostakin syystä viehätysvoimani kestää
vain loppusyksyyn ja taas saan rauhoittua
itsekseni ensimmäisten lumihiutaleiden saapuessa. Kuluneena kylmänä ja runsaslumisena talvena olen ollut vähän yksinäinen, joten
ensi talveksi toivon, että saisin seuraa SINUSTA! Olen nimittäin vuokrattavissa talviaikaan.
Tule katsomaan
minua ja nauttimaan talvisesta
luonnosta Kymijoen ehkäpä parhaalle paikalle.
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KONTTIA vuokrataan myös muille kuin melojille.
Vuokralaiset ovat tervetulleita erityisesti talvella,
melontakauden jo hiljennyttyä.
KONTTI -sopii mainiosti yrityksen koulutus- tai tyhy -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. Majoitustilaa on noin 20 henkilölle.
Täysin varustellussa keittiössä järjestät muonituksen helposti. Vielä helpommalla pääset,
jos tilaat ateriat Kymijoen Ravintolapalveluista. Ilmoitus löytyy takasivulta.
Kymijoki kohisee aivan vieressä. Kokoustauolla voi ihailla Pernoon koskien komeita
kuohuja.
Melonnan lisäksi alueelta löytyy myös muita ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuk-sia, niin kesällä kuin
talvellakin.

Tilat:		
		

Sisätila 90m²
Terassi 100m², osittain katettu

Varustelu:
		
		
		
		
		
		

AV -laitteisto; 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, 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”

Palveluitamme mm:
•
•
•
•
•

suunnittelupalvelu
kuljetuspalvelu
asennuspalvelu
peräkärryn vuokraus
laskutus- ja
tarjouspalvelu

T O T E U T T A A K A N S S A S I
Jumalniementie 5, 48600 Kotka

Kysy lisää!

Palvelemme ark. 8-19, La 9-16
aan
lvelev
a
p
a
o
n!
tul
Ter ve akauppaa
raut

LASITERASSIT

Lisätietoja ja varauskalenteri:
		
www.kohinaa.com “KONTTI”
Varaukset ja tiedustelut:
		
kontti@kohinaa.com 							
		
Simo Laasonen, 050 5050 910
		
Kohina -koskimelonta ry
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p. 01053 80010

LASITERASSILLA

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ
JA MUKAVUUTTA
I K K U N A T E H D A S
Kotimainen • laadukas • vaativan ilmaston
kestävä Vision lasiterassijärjestelmä • ilman
mittarajoituksia • avaimet käteen -toimitus!

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

www.lasivuorimaa.fi
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AAPO
KOHINA agenttina

Uudessa-Seelannissa

Tawhai falls
16

Kaikki alkaa vuonna 2004, kun olen ensimmäistä kertaa Kohinan – silloisen Marjaniemen melojien koskijaoston – retkellä Norjassa. Olen välittömästi koukussa.
Puljattuani sitä ennen pari vuotta kotimaan koskissa, saavat Norjan loppumattoman pitkiltä tuntuvat kosket minut innostumaan lajista entistä enemmän. Tätä on
saatava lisää!

Seuraavat vuodet kuluvat entistä tiiviimmin joilla: lukuisia viikonloppuja Kymijoella
ja Neitikoskella sekä kesälomareissuja Ruotsiin ja Norjaan.Vähitellen vapaa-ajan harrastuksesta alkaa tulla elämäntapa, ja naapurimaiden lisäksi kajakin kanssa tulee joskus
lentomatkailtua kauemmaskin. Mielessäni
alkaa pyöriä ajatus kokonaisesta vuodesta
omistettuna koskimelonnalle.
Valmistelua
Talvella 2009 alan järjestellä asiaa todenteolla, ja kaikenlaisten suunnitelmien ja vaiheiden jälkeen päädyn saman vuoden syyskuussa Kohinan agentiksi Uuteen-Seelantiin.
Laskeudun Aucklandiin matkatavarat pullollaan melontavarusteita, edessäni seitsemän
kuukautta ja loputon määrä haastavia jokia.

ambassador program”, johon osallistuvat ”suurlähettiläät” työskentelevät tuotannossa 50 tuntia ja
saavat vastineeksi haluamansa kajakin 500 paikallisella dollarilla – n.
250 eurolla. Viikon ajaksi vaihdan
agentista suurlähettilään rooliin,
poraan loputtoman määrän reikiä
kajakin jalkatuiksi muokattaviin alumiinilistoihin, liimaan kajakin penkkejä, valmistan selkätukia... Ja pian
olenkin uuden kajakin onnellinen
omistaja – oranssi Bliss-Stick Mystic Creeker pohjassaan kotimaani
kansallinen tunnus.
Tehtaalla työskennellessäni tapaan muita melojia ja lisää melontaseuraa saan Kaituna-joelta, jonka
varrella näkyy aina melontamatkailijoiden hippi-pakettiautoja kajakit
katollaan. Seuraavaksi kahdeksi
viikoksi on nyt koossa oiva neljän
hengen iskuryhmä – amerikkalaisnuorukainen Frazer, tasmanialaispariskunta Tom ja Kaz sekä
allekirjoittanut Kohinan agenttina
– valmiina seikkailuihin pohjoissaaren joilla.

virkeänä aina kanjonin loppumetreille saakka!
Pari seuraavaa päivää kuluvat Tongariro-joella leppoisia III-luokan koskia laskien, kunnes loppuviikosta
löydämme vesiputousintoilijoiden ja valokuvafriikkien
paratiisin: Tawhai falls on
kahdeksanmetrinen
vesiputous Whakapapanui-joen
yläjuoksulla, retkeilypolun
näköalatasanteen juurella.
Parempaa harjoituspaikkaa
tämän kokoluokan putouksen laskemiseen en voisi
kuvitella, ja putous tuleekin
laskettua viisi kertaa, seurauksena rikkoontunut kypärän lippa ja seuraavana
aamuna kipeytyneet kaulan
lihakset.
Melonnat on nyt saatu hyvään alkuun, ja monta jokea
on vielä edessä. Pohjoissaarella ehdin meloa yhdeksän
eri jokea, ennen kuin on aika
tulla merisairaaksi lauttamatkalla eteläsaarelle.

Melomaan!
Ensimmäinen agenttihaaste Uudessa-Seelannissa on auton hankinta. Ostan 15 vuotta
vanhan pakettiauton, ja teetän tavaratilaan
sängyn, jonka alle saan varastoitua maallisen
omaisuuteni. Kuten jo todettua, koostuu
maallinen omaisuuteni reissussa lähinnä melontavarusteista, mutta yksi tärkeä osa palapelistä puuttuu. Minulla ei kajakkia!
Kajakin hankintaa olen valmistellut sähköpostitse jo kevättalvella. Uuden-Seelannin
pohjoissaarella sijaitsevalla Bliss-Stickin
kajakkitehtaalla on olemassa ”Bliss-Stick

Neitsytjokeni Uudessa-Seelannissa on Kaituna, yksi pohjoissaaren
klassikoista: ainoastaan kilometrin
mittainen shuttle ja puolen tunnin
mittainen melonta pienessä joessa
syvällä viidakon keskellä on jotain mitä en
ole ennen kokenut. Luokitukseltaan joki on
III-IV, ja matkan varrelle mahtuu yksi vesiputous – Tutea falls. Parempaa aloitusta tämän
reissun melonnoille ei voisi olla! Seuraavana
päivänä melomme saman joen vielä uudelleen, jatkaen tällä kertaa muutaman kilometrin pidemmälle. Uuden osuuden nimi on

Järjestäytynyttä
toimintaa
Uudessa-Seelannissa melojat ovat jo muutaman vuosikymmenen ajan järjestäytyneesti puolustaneet oikeuksiaan nauttia virtaavasta vedestä.
Hyvä esimerkki tästä on Wairoa-joki: Padottuun joen uomaan lasketaan vettä melojia
varten 26 kertaa vuodessa – talvisin joka
toinen sunnuntai ja kesäisin joka sunnuntai.
Joki on saanut paikallisilta melojilta lisänimen ”Hollywood run”, enkä laskettuani joen

Awesome gorge, ja nimensä mukaisesti joki
kulkee uskomattoman hienossa kanjonissa.
Kapeimmillaan kanjoni on vain kolmisen
metriä leveä, ja pystyt kallioseinät nousevat
molemmilla puolilla parinkymmenen metrin korkeuteen. Kanjonin lopuksi on vielä
muutaman metrin vesiputous, jota ei pääse
ennalta tarkastamaan – pitää mielen sopivan
19

enää ihmettele miksi. Joki on mitä parhainta
IV-luokan melontaviihdettä. Samaisella joella
järjestetään vuosittainen Wairoa extreme
race –koskenlaskukilpailu.
Myös muiden kuin kajakkimelojien osalta on joilla tapahtuva toiminta UudessaSeelannissa vahvasti organisoitua. Sen saan
huomata, kun alan toteuttaa suunnitelmaani
työllistyä kumilauttaoppaana. Ensin suoritan
kuukauden mittaisen, huomattavan kalliin
Raft Guide –kurssin: pitkiä päiviä joella, paljon uimista ja massiivinen määrä erilaisten
pelastustaitojen harjoittelua. Kurssin päälle
suoritan vielä kolmen viikon työharjoittelujakson: kumilauttaoppaan töitä aamusta
iltaan seitsemän päivää viikossa. Lähes kahden kuukauden uurastuksen jälkeen saan
vihdoin lisenssini, ja olen onnekas saadessani
myös töitä pariksi seuraavaksi kuukaudeksi.
saavuttavat sulamisvesien myötä tulvahuippunsa, alkaa kausi virallisesti koskimelonnan suurena viikonloppuna, jolloin kisataan
Nurmijärven Myllykoskella ja Helsingin Vanhankaupunginkoskella. Siihen asti täytynee
tyytyä Uuden-Seelannin jokiin.

Mitä seuraavaksi?
Kiivaan kumilauttailun lomassa on kajakkimelonta jäänyt vähemmälle. Onneksi töitä
alkaa kesän edetessä olla harvemmin, ja vähitellen pääsen taas sinuiksi kajakkini kanssa.
Tätä tarinaa kirjoittaessani on reissua jäljellä
vielä reilu kaksi kuukautta, ja silmissäni siintävät jo Uuden-Seelannin eteläsaaren länsirannikon maailmankuulut joet, joille pääsee
vain helikopterilla lentäen. Kun eteläisen
pallonpuoliskon kesä alkaa huhtikuussa taittua syksyksi, on taas aika palata Suomeen
– silloinhan koskenlaskukausi on Suomessa parhaimmillaan. Kun Etelä-Suomen joet

sanat: Aapo Halonen
kuvat: Aapo ja kaverit

Virkeimmät ja vihreimmät
MacBookit, iMacit, iPodit
ja iPhonet – Tectorista.
Tector. Vedenkestävä Apple-asiantuntijasi.
Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 3-9, 02600 Espoo
Huolto, Rälssintie 12, 00720 Helsinki

www.lahnakoski.fi
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(09) 3508 1730
(09) 3508 1760
(09) 3508 1750

www.tector.ﬁ

pas
kurssivirityksiä

Kohina koulutti syksyllä jäseniään melontaoppaiksi. Koulutukseen kuului kaksi
melontaviikonloppua, EA -kurssi, kirjallisia kotitehtövia sekä loppukoe. Tässä
Riikan kurssikokemuksia.
Perjantaina 21.8.09 kokoonnuimme
illansuussa Pyhtään ABC:lle. Meitä oli 2 ohjaajaa, 5 kurssilaista. Siinäpä sitten kehotettiin hiukan tankkaaman, kun yöstä saattaisi
tulla pitkä. Jokainen sitten mutusti mitä parhaaksi näki.
Seuraavaksi siirryttiin Kymijoen rantaan,
Hirvikoskelle. Kiskottiin melontavaatteet
päälle ja jaettiin varusteet.Vaihtoehtoina oli
inkkarikanootteja ja pidempiä muovisia koski/jokiretkeily kajakkeja. Ja yllätys – jokainen
sai käyttöönsä yksilapaisen melan. Myös
kajakistit. Saatiin kartat, joista oli keskeltä
leikelty paloja pois. Tiedossa siis yösuunnistusta reikäisellä kartalla.
Noin kello 10 illalla pääsimme vesille. Ja
kohta kuului käsky: ”Jokainen kaatuu”. Häh?!
Kuului uskomatonta mutinaa. Ei voi olla totta – että uimaanko? Tämän täytyy olla joku

vitsi. Laskin itse edelleen pystyssä kun taas
kuului jostain pimeydestä: ”Inkkari myös nurin”. Häh? Pakko kait se sitten on mennä.
Siinä sitä sitten uitiin ja yritettiin virrassa
raahata ainakin tonnin painoista – tai siltä
se ainakin tuntui – inkkaria eteenpäin.Vesillä
yritettiin tyhjennellä paria inkkaria, kun taas
muutama kajakki oli ties missä. Kosken kohinan yli huudeltiin ”Missä olette?”
Joku oli yrittänyt kuperkeikalla veden
alla takaisin kajakkiin ja eskimolla ylös. Joku
kertoi uineensa maha pulleana pinnalla, ettei puvun vetoketjusta lorahda vettä sisään.
Kaikkea tuo vesikauhu teettää. Inkkarien
tyhjennykseen meni aikaa ja loppulitrat tyhjennettiin rannalla.
Otsalamppuja alkoi syttyä joella. Matka
jatkui tästä eteenpäin rauhallisesti padon
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ylitykselle asti, jossa osa porukasta kärsi
suorastaan horkkataudista. Tästä toivuttiin
vaatteiden vaihdolla ja pienellä liikunnalla ja
jotain kuumaa nestettä nauttien – jotenkin
unohtui kysyä mitä juoma oli, mutta hyvältä
se maistui. Kello taisi tässä vaiheessa olla 3
yöllä.
Upea tähtikirkas taivas – ainakin miljoona tähteä valaisi tietämme yön pimeinä
tunteina. Silti jotkut meloivat kaislikkoon,
kun oikeasti oli todella pimeää. Aamulla 6 ai-

uupumuksen saadessa otteen.
Sunnuntai 23.8. Koko porukka lähdettiin melomaan inkkareilla Pernoon koskiin. Eikös kohta joku kaksikko siellä jo uinutkin. Ohjaaja otti myös myötätuntouinnit,
kun näytti meille kajakkiin nousua. Kävipä
yksi ohjaaja myös uimassa, kun eskimo ei
noussut yksilapaisella.
Välillä ylitettiin virtaa sivuttain ja vaihdeltiin kalustoa ja melontapareja. Melottiin virtaa ylöspäin sellaisista paikoista, mistä frees-

koihin oltiin perillä ja etsittiin autoa. Kontille
nukkumaan päästiin 7 aikaan aamulla ja vajaan neljän tunnin unien jälkeen tuli herätys
puoli 11.

tylekajakilla ei pääse etenemään. Matkan
varrella opeteltiin melan käyttöä ja erilaisia
melontatekniikoita.
Vihdoin saavutimme kosken, jossa on
mukavasti pudotuskorkeutta ja muutama
isohko aalto. Että tuonne vai? Pulssi oli tässä
vaiheessa jo 356. Laskettiin koski ensin alas
kaksikolla, jossa kosken niskalla käytiin vielä
kovaa strategiapalaveria laskulinjasta. Alashan sitä päästiin pystyssä ja inkkariinkaan ei
tullut paljoa vettä. Sitten tuli vuoro laskea
samainen koski yksin alas. Kosken niskalla
mela heilui puolelta toiselle, kun jännitti niin
mahdottomasti. Eka aalto oli ok, toinen heiluttikin jo kanoottia kummasti ja käsi hamuili
otetta laidasta - niin kuin keikkuvan veneen
kannella yleensä tehdään. Mutta kummaa,
alas tulin uimatta vaikka polvia ei pystynytkään tukemaan inkkarin laitoihin. Kaikkien
onnistuneiden laskujen jälkeen jatkettiin
matkaa sivuvirtaa pitkin akanvirtoja hyödyntäen alaspäin. Tehtiin perälossaus harjoituksia ja innostuipa yksi kaksikko kipuamaan

Lauantaina 22.8. Vieraaksemme saapui 5 melojaa, joita ohjasimme kajakeilla koskimelonnan saloihin. Olipa mukava vaihteeksi istahtaa omaan pikku kajakkiin ja napata
kaksilapainen mela käteen. Alkulämmittelyn
jälkeen porukka jaettiin kahtia. Edistyneemmät melojat lähtivät melomaan ylöspäin vaativampaan koskeen toisten jäädessä harjoittelemaan virtaan lähtöjä ja kajakin hallintaa.
Koskea laskettiin alas useampaan kertaan eri
kohdista. Lopuksi kurssilaiset halusivat vielä
kokeilla kaatumista, kun olivat pysyneet pystyssä koko ajan. Vieraiden lähdettyä käytiin
vielä erilaisia turvallisuusasioita läpi omien
kokemusten kautta. Ilta meni kerratessa
mennyttä ja saunoessa. Väsymys iski kuitenkin aikaisin. Kertoipa joku ihmetelleensä itseään, kun kolmas olut jäi puoliksi juomatta
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koskea myös ylöspäin. Matkalla alas löytyi
keula- ja sivusurffaus paikka. En tiedä, hihkuiko etumeloja kauhusta vai innosta. Jokunen pelastusharjoitus tehtiin vielä matkalla
ennen viimeistä koskea, missä nähtiin vielä
session päätteeksi uintia kaksikolla.
Kyllä päivän mittaan kunnioitus inkkarimelojia kohtaan kasvoi kummasti.
Miten jaksavat ja osaavat liikuttaa isoa
kanoottia niin kevyen näköisesti eteenpäin ja vieläpä yksilapaisella melalla.
Tässäpä meille kaksilapaisille melojille
on vielä opettelemista.
Päivätauon jälkeen vaihdettiin vielä
kajakkiin ja harrastettiin vastavirtamelontaa. Melontatekniikan hiomista omalla kalustolla. Muutamia keulan upotuksia ja takakannella roikkumisia lukuun
ottamatta näytti melonta sujuvan loistavasti. Loppuhuipennuksena määrättiin

30 eskimokäännöstä, jotka äkkiä jaettiin
kaikkien kesken ja tuloksena oli 5 eskimoa per naama.
Viikonloppu oli aika rankka mutta antoisa. Paljon uutta ajattelemisen aihetta
teksti: Riikka

Nordea Pankki Suomi Oyj

			

Keskitä pankkiasiasi
meille – saat etuja!
Kun keskität asiointisi Nordeaan, saat
monia rahanarvoisia etuja ja alennuksia Etuohjelman Kanta- tai Avainasiakkaana. Tervetuloa omaan Nordean
konttoriisi kuulemaan lisää!

Teemme sen mahdolliseksi
Tallinnanaukio 10
Helsinki-Itäkeskus
Puhelin 0200 3000
nordea.fi
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2009 tapahtumia

Venäläiset vieraamme iceBREAK:issa

spasiba

Soca -joella Sloveniassa

Juniorit Kontilla
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2010

tapahtumakalenteri
Uimahallikurssi					
maaliskuu 2010
Myllykoski Biwater Festival, Myllykoski, Nurmijärvi 17.4. klo 14
www.koskimelonta.com
iceBREAK,Vanhankaupunginkoski, www.icebreak.com
Boatercross SM-kisat ja paljon muuta		
18.4. klo 12-16
Freestylekisat Kymillä				
24-25.4.
Koskikurssi Kymillä, Kanoottiliitto			
14-16.5.
Karhunkaatoretki Kuusamoon, koskiluokat II-IV
19-23.5. (jäsenille)
Alkeiskurssi Kymillä, Suomen Latu			
4-6.6.
Jatkokurssi Kymillä, Suomen Latu			
11-13.6.
Alkeiskurssi Kymillä, KOHINA			
18-20.7.
Haraldin Kosto, Norjan retki, koskiluokat III-V
2-11.7. (jäsenille)
Retkimelojan koskikurssi Kuusamossa, Suomen Latu 24-25.7.
Junnuleiri (10-17v.) Kymillä, KOHINA		
30.7.-1.8.
Retkimelojan koskikurssi Kymillä, Kanoottiliitto
6-8.8.

www.icebreak.com

Yrityksille
Yrityksille järjestämme ohjattuja melontatapahtumia. Kymijoen koskien 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.
Yritysmelonnoista lisätietoja:
Simo Laasonen, 050 5050 910
simo.laasonen@kohinaa.com
tai: www.kohinaa.com
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Lisätietoja kursseista saa verkkosivuilta:
www.kohinaa.com tai koulutusvastaavalta
koulutus@kohinaa.com / Kari Mäkimartti 0440 555 573

kouluttaa ja melottaa

2010

kurssit

Koskimelonnan kokeileminen ja uuden harrastuksen aloittaminen on
nyt helpompaa kuin koskaan.
Kohina panostaa erityisesti junioritoimintaan. 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.

sitodistuksella voi hakea minkä tahansa
melontaseuran jäsenyyttä. Todistusta saattaa
tarvita myös kajakkia vuokrattaessa.

Helposti mukaan
Kohinan kursseille pääsee mukaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen KOHINA:n
verkkosivuilta, koulutus osiossa. Koskikursseilla ei tarvita omia melontavarusteita.
Juniorit ovat etusijalla kaikilla kursseilla.
Aikuisia otetaan mukaan, jos tilaa on. Kurssille voi tulla myös vanhempi - lapsi -kokoonpanolla. Pääsyvaatimuksena on ainoastaan
uimataito ja normaali terveydentila.

Omien kurssien lisäksi Kohina järjestää
kursseja yhtestyössä Suomen Kanoottiliiton
sekä Suomen Ladun kanssa. Näille kursseille
ilmoittaudutaan k.o. organisaation kautta.
Alkeiskursseillamme noudatetaan Suomen Kanoottiliiton sisältösuositusta. Kurs30

6.3.
13.3.
20.3.
27.3.

hallikurssi 				
Neljän illan uimahallikurssi lauantaisin klo 20 - 22.15
hallikurssi
Malmin uimahallissa. Hinta aikuisille 60,-. Hinta junioreilhallikurssi
le ( 12 - 17v. ) 10,hallikurssi

14-16.5.

pe-su 		

Koskimelontakurssi Kymijoella. Kanoottiliiton kurssi.

4-6.6.
pe-su		
			
11-13.6. pe-su		

Koskimelonnan Alkeiskurssi Kymijoella. Suomen Ladun kurssi.

18-19.7. pe-su		
			

Koskimelonnan alkeiskurssi. Kohinan kurssi. aikuiset 130€ junio
rit (12-17v.) 30€ Ilmoittautumiset ja lisätiedot: KOHINA

24-25.7. la-su		
			

Retkimelojan koskikurssi Kuusamossa. Suomen Ladun 		
kurssi. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.suomenlatu.fi

30.7-1.8. pe-su		

Kohinan Juniorileiri Kymijoella. Ilmoittautumismaksu 30€.

6-8.8.
pe-su		
			
			
			

Retkimelojan koskikurssi Kymijoella. Kanoottiliiton kurssi. 		

			
			

Ilmoittautumiset ja lisätiodet Suomen Ladun kursseille:
koulutus@suomenlatu.fi, Anna Kaartinen 044 722 6316

Koskimelonnan jatkokurssi Kymijoella. Suomen Ladun kurssi.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Suomen Kanoottiliiton kursseille:
koordinaattori@kanoottiliitto.fi, 09 595 965
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Kurssien lisäksi järjestämme kesällä tutustumisiltoja. Parin - kolmen tunnin
melontakokeilu on mainio tapa ottaa
ensi kontakti virtaavan veden melontaan.
Erityisesti toivomme mukaan juniorimelojia. Tietoa tutustumismelonnnoista
saat Kohinan verkkosivuilta.
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