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Taustan kuvassa näet, mitä koskimelonta leppoisimmillaan voi olla - rentoa 
laskettelua auringon kylvettämässä alppimaisemassa. Toisaalla tässä lehdessä ku-
vaillaan mitä muuta koskimeloja saa kokea: kylmää, märkää, mäkäräisiä ja pelkoa.    
Koskimeloja on luonnon armoilla, kirjaimellisesti. Koskimeloja on myös itsensä 
ja melontatovereidensa armoilla, erittäin kirjaimellisesti. Koskenlasku on tiimi-
työtä. Haverin sattuessa kaverin apu on välttämätön.

Parikymmentä vuotta sitten kajakit olivat isompia ja varusteet huonompia. 
Olivatko melojat rohkeampia? Historiajutussa muistelemme menneitä.

Koskimelonta on vaativa harrastus. Pitää varustautua, pitää harjoitella me-
lontatekniikkaa, pelastautumistekniikoita ja eskimoita. Koskimeloja operoi lähes 
kaiken aikaa oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Jo pelkkä varusteiden pu-
keminen vaatii ponnisteluja ja on pieni voitto. Vaativan kosken laskeminen on 
suuri voitto. Harva harrastus tarjoaa niin totaalisen kokonaisvaltaisia elämyksiä 
kuin koskimelonta. 

Kohinassa koskimelonnan aloittamisen kynnys on matalalla. Mukaan pääsee 
helpoiten koskimelontakurssin kautta. Ulkoiset puitteet ovat kunnossa: on läm-
min tukikohta saunoineen, kaikki varusteet, pätevät ohjaajat ja harjoitteluun 
sopivat Kymijoen kosket. Osallistujan mietteitä kurssista voit lukea myös tästä 
lehdestä. 

Oletko valmis ottamaan kosken haasteen vastaan?

Kai Lindqvist
puheenjohtaja
Kohina - koskimelonta ry
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www.schneider-electric.fi

Näytämme tien
energiatehokkuuteen

Schneider Electric tarjoaa 
integroituja ratkaisuja asuntoihin, 
rakennuksiin, teollisuuteen, infra-
struktuuriin ja IT-keskuksiin.

PUKIMO GALLERIALiikemiehenkatu 3-5  45100 Kouvola
puh. (05) 8843300 www.kouvolanpukimo.�

Kauppakeskus Galleria Kauppakatu 40
53100 Lappeenranta puh. (05) 4772086

Tu o t e m e r k i t  v a i h t e l e v a t  m y y m ä l ö i t t ä i n .

Mountain Guide Jacopo Bufacchi in Helium Jacket - www.peakperformance.com
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ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN 
koulutus Siikarannassa 

30.5.-17.2.

Koulutus on ammattitutkintoon
valmistavaa ja sisältää mm.

• ohjelmapalvelut 
• opas- ja erätaidot

• retkeilyä Nuuksiossa ja Lapissa
• Suomen luontotietoutta 

• melontaa, kiipeilyä,  
suunnistusta

 
Hakuaika päättyy 18.3.

Lisätietoja sekä hakulomake  
www.siikaranta.fi

Siikaranta-opisto 
Naruportintie 68, 02860 Espoo 
kurssit@siikaranta.fi   
p. 09 8679 7451

Saat parhaat edut.
Ja jotain vieläkin
arvokkaampaa.
Etuohjelman avainasiakkuudesta on sinulle
paljon hyötyä. Paras etusi on henkilökohtai-
nen pankkineuvoja, joka tuntee sinut ja on
perillä tavoitteistasi. Avainasiakkuus tuo
sinulle myös muita kullanarvoisia etuja tuot-
teista ja palveluista. Tule konttoriimme
keskustelemaan Etuohjelmaan liittymisestä.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20
ja varaa aika.
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Tallinnanaukio 10
Helsinki-Itäkeskus
nordea.fi

iPadit, iPhonet ja iPodit. 
Pätevästi ja pitävästi. 
Touch, Talk and Listen™ SealLine E-Case -suojapussit 
sekä 100 metriin vesitiiviit EWA-Marine DUS-3 
-sukellussuojat. Tectorista.

Tector. Vedenkestävä Apple-asiantuntijasi. 
Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki      (09) 3508 1730    
Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 3-9, 02600 Espoo    (09) 3508 1760    
Huolto, Rälssintie 12, 00720 Helsinki      (09) 3508 1750  www.tector.fi 
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Minkälaisen reissun voi saada 
aikaan, kun päättää yhden 
pikaisen puhelinsoiton perus-
teella lähteä koskimelonnan 
alkeiskurssille? 

Kesälomaa aloittaessani en kertaakaan 
kuvitellut lähteväni koskimelontakurssil-
le, mutta tämä "eksyminen" osoittautui 
kuitenkin minun kohdalla erittäin toimi-

vaksi. Kurssiviikonlopusta tuli nimittäin 
yksi kesän huikeimmista viikonlopuista. 
   Ammattitaitoiset ja tsemppaavat ohjaa-
jat, oppimishaluiset ja ennakkoluulotto-
mat kurssilaiset, sekä oikea asenne rat-
kaisi kurssilla paljon. Vaikka kurssilaisten 
iät eivät täsmänneet keskenään, ei meno  
tuntunut olevan sen hitaampaa. Rannalta 
katsojat eivät varmasti voineet erottaa kuka 
kurssilaisista on seitsemäntoista vuotta ja 
kuka lähentelee kuuttakymmentä. Elämän-

kokemushan toimi vaan meille nuorille hy-
vänä esimerkkinä. 

Koskimelomisen harjoitte-
lu on hyvä aloittaa kuivalta maalta.  
Kurssilaiselle jonka pää lyö lähes tyh-
jää kun mainitaan sana aukkopeitto tai 
heittoköysi on aiheellista kertoa en-
nen kajakkiin nousua mitkä varusteet 
on oleellinen osa melontaa. Varsinainen  
kurssiohjelma aloitettiin siis välineiden 
esittelyllä ja tiukalla paketilla faktatietoa. 

Ensi kertaa
virran

pyörteissä

Näin ollen kenenkään ei tarvinnut pelä-
tä, että joutuisi melomaan puumelalla tai 
pyöräilykypärä päässä. Kohinan erinomai-
sesta varustevalikoimasta löytyi kaikille 
hyvät ja toimivat välineet lähteä vesille. 
   Lähes kolmenpäivän melomisen aikana 
kerkesi oppia uskomattoman paljon uut-
ta. Lossausta, koskenlaskua ja uimista pääsi 
takuuvarmasti jokainen kurssilainen koke-
maan. Aktiivisen melonnan lisäksi aktiivinen 
uiminen oli osa kurssia, sillä kukaanhan ei 
ole seppä syntyessään. 

Kurssilla oli useita melontaa pitkään 
harrastaneita opettamassa, mikä mahdol-
listi henkilökohtaista neuvontaa. Aurinkoi-
set kesäpäivät kuluivat harvinaisen sutjak-
kaan tahtiin Kymijoella meloessa ja iltaisin  
ei enää muuta vaadittukkaan kuin ruokaa ja 
unta palloon. Melonnan lisäksi Kohinan kon-
tin eriomaiset tilat mahdollistivat rennon 
yhdessäolon.

Iida Heikkilä
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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! 

Sporttihinnat väh. 10 hlön ryhmille. Pidätämme 
oikeudet muutoksiin. Paikkoja rajoitusti.

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

Helsinki–Tukholma alk. 12,50 e/hlö/suunta 

C4-hytissä.

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

Helsinki–Tallinna alk. 16e/aik./suunta
Iltalähtö, hytti lisämaksusta.

oikeudet muutoksiin. Paikkoja rajoitusti.

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

Mikael Lantto 
Viisinkertaisen freestyle 

-melonnan Suomenmestarin 
tyylinäytteitä ja mietteitä.

”Hyvä scouttaus tuo itse-
varmuutta ja riskien tuntemi-
nen luo turvallisuuden tunteen. 
Jos riskien tuntemisen jälkeen 
on epävarma olo, on syytä py-
syä poissa koskesta. Fiiliksellä 
on vaikutusta kaikkeen, sillä 
ilman itseluottamusta tapah-
tuu vahinkoja. Silti kunnioitus 
joen voimaa kohtaan täytyy 
säilyttää, heti kun itseluottamus 
muuttuu ylimieliseksi, joki ran-
kaisee. Laskemistani koskista 
voisin jokaisen laskea uudel-
leen, kunhan fiilis ja olosuhteet 
olisivat kohdallaan”

Mikaelin ja muiden maajoukkuemelojien kuulumisia voi seurata 
osoitteessa: http://freestylemelonta.blogspot.com/
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Hämärää historiaa

Koskimelonnan alkuajoista Kohinan vete-
raanimelojan Jouni Turusen haastattelu

RK 29.12.

Mistä ajatus koskimelonnan aloittamises-
ta sinulle tuli? Mistä kuulit koskimelonnasta 
ensimmäisen kerran tai missä näit sitä?

- Olin aloittanut sileällä melonnan Marja-
niemen Melojissa muistaakseni vuonna 1987. 
Aika pian sain kaverilta kuulla koskimelon-
nasta ja lähdinkin Merimelojien porukan 

mukana Ahviolle kokeilemaan sitä. Mukana 
taisivat olla ainakin Sami, Pale ja Jyri. Tätä 
reissua edelsi pari eskimoharjoituskäyntiä 
MaMen rannassa poolokajakilla ja nousihan 
se sieltä.

- Jännityksestä piukeana pääsin Ahvion 
Martinkosken niskalle ensimmäiseen las-
kuun. Varusteina olivat uikkarit, t-paita, liivit 
ja kypärä, alla poolokajakki ja aukkari tietys-
ti. Nähtävästi ensimmäinen virranraja kos-
ken niskalla kaatoi kajakin ja alkoi vimmat-

tu eskimonvääntö, joka jatkui aina kosken 
loppuun asti ja päättyi uimiseen. Kipinä oli 
syttynyt. Tämän kokeilun jälkeen hakeuduin 
MaMen koskiporukkaan.

Meloitko sileällä ennen kuin aloitit kos-
kimelonnan?

- Alkuvuosina tuli melottua jonkin verran 
Vartiokylänlahden vesillä, mutta pidemmät 
sileän veden reissut jäivät tekemättä. Koski-
melonta oli vienyt mukanaan.

Missä koskissa kävitte alussa melomassa? 
Minkälaisilla paateilla? Minkälaisia ja miten 
hyvin koskeen sopivia muut varusteet oli-
vat? 

- Mamen porukalla kävimme pääasiassa 
Ahviolla, Pernoolla, Kultaalla ja Langinkoskel-
la, joista viimeksimainitulla melko paljonkin.     

Tulva-aikoina melottiin Vantaanjoella, lähinnä 
Pitkäkoskella, Ruutinkoskella ja Nukarissa-
kin. Siihen aikaan oli jonkin verran kilpailuja 
koskisyöksyssä ja slalomissa.

- Kajakit olivat pooloja ja pitkiä koska-
reita kuten Everest, Dancer, Corsica. Niiden 
pituudet oli reilut 3 metriä. Melat olivat pai-
navia ja pitkiä, yleensä alumiinivartisia. Siihen 
aikaan kajakkeja tehtailtiin myös itse, aluksi 
poolokajakkeja ja myöhemmin myös koska-
reita. Pooloseurat ympäri maata valmistivat 
kevyet pelikajakkinsa itse ja muotit kiersivät 
lainassa. MaMessa Könösen Matti taisi aloit-
taa koskareiden laminoinnin ja muutamat 
osaavat tekivätkin muutamia koskareita.

- Muut varusteet olivat vielä melko al-
keellisia; anorakkeja manseteilla ja märkäpu-

vun haalareita. Vedenpitävyys ei ollut 
samaa luokkaa kuin nykyään. Itse 
hankin ensin märkäpuvun haalarit 
ja anorakin. Taisin itse tehdäkin 
yhden anorakin, joka tosin katosi 
jossain vaiheessa. Kuivapukuja al-
koi myös tulla mukaan aika pian 
90-luvun alussa. Muutenkin erityi-
sesti koskimelontaan tarkoitettu-
ja varusteita alkoi tulla Suomen 
markkinoille, kun kysyntä alkoi 
kasvaa. 

Mistä ja miten saitte tietoa so-
pivista koskista?

- Internetiä edeltänyt puskara-
dio oli yksi tiedon lähde ja myös 
Meloja-lehdessä oli varhaisia 
juttuja koskiretkistä eri puolella 
Suomea. Taisinpa itsekin jossain 

Ensiretki Norjan Sjoa joelle. Kuvassa vas. Hannu Tai-
pale, Jyri Jusle´n, Jouni Turunen, mhra X ja Jouni Jaak-
kola

Sjoa -joella Norjassa vuonna 1993. Kajakit olivat tuolloin pitkiä ja melat painavia.
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vaiheessa soitella eri seuroihin kysyäkseni 
eri alueiden mahdollisuuksista koskimelon-
taan.

Mitä melonta alussa oli, laskemista vai 
puljaamista? 

- Koskimelonta oli tuohon aikaan juuri 
puljaamista ja laskemista; surffailua, spinnaa-
mista ja perän ja keulan upotuksia. 

Mihin teitte aivan ensimmäisen pidem-
män reissun?

- Itse olin mukana pidemmällä melonta-
reissulla Muoniossa vuonna 1993. Pääkohde 
oli Äijäkoski. Kyseisenä vuonna jäät olivat 
juuri lähteneet ja Muonionjoessa oli iso 
tulva. Mukana oli noin 8 henkeä MaMesta. 
Vesi oli kylmää ja virtaus jotain ennen koke-
matonta. Saarikoskessa oli linja-autolla surf-
fattava aalto, eikä siihen kukaan uskaltanut 
mennä. 

- Loppumatkasta muu porukka jatkoi ko-
tiin Kuusamon kautta meloen siellä tuttuja 
kohteita. Opastusta taisi tulla paikalliselta 
koskigurulta, olisko ollut Kuusamossa Wen-
delin.

- Nykyään kokeneemmat opettavat aloit-
telijoita, mutta mistäs te haitte opin ja neu-
vot kun laji oli aivan uusi?

- Sama menetelmä oli käytössä kuin nyky-
äänkin. Toiset olivat etevämpiä ja oppi siirtyi 
aloittelijoille melonnan ohessa. Oli tuolloin 
jo saatavissa videoita ja kirjoja, joista oppia 
sai. Sen verran jälkijunassa laji oli Suomeen 
tullut.

Oliko opettelu rankkaa? Tuliko paljon 
uinteja?

- Voisi sanoa, että tuossa asiassa mikään ei 
ole muuttunut, alussa on aina vaikeaa. Res-
kuttaminen oli helpompaa isolla kajakilla. 

- Nykyään Suomen koskimelojat ovat ta-
vallaan ”yhtä suurta perhettä”? Tunsitteko 
alkuvuosina koskimelojia muualta maasta? 
Vai harrastettiinko sitä muualla?

- Luulisin, että koskimelonta levisi poo-
lon pelaajien välityksellä aika tehokkaasti. 

Kisoja oli usein ja tieto levisi sitä kautta. 
Pooloseuroja oli liki kymmenkunta etelästä 
pohjoiseen. MaMen ensimmäinen Neitikos-
ken retki tehtiin joskus 90-luvun alussa ja 
siellä meitä oli opastamassa paikalliset kihot 
nimeltään Risto ja Jaani. Luulen, että freesty-
len tulon myötä ja kisojen ansiosta laji alkoi 
levitä tehokkaasti.

- Kymijoella kävi melojia Helsingistä, Imat-
ralta ,Kotkasta ja myös muualta Suomesta. 
Kotkan Melojilla oli tuohon aikaan aktiivista 
ja laajaa koskimelontatoimintaa.

Entä missä vaiheessa lähdit/lähditte en-
simmäistä kertaa Norjaan melomaan? Teki-
vätkö sikäläiset kosket vaikutuksen? 

- Mamen ensimmäinen reissu Norjaan oli 
1996 ja siitä lähtien lähes joka vuosi siellä 
on tullut käytyä, muutama vuosi Kohinan 
porukalla. Matkassa taisi olla noin 15 henkeä. 
Majoituimme Heidalin kylässä vanhassa puu-
talossa. Meloimme pääasiassa Sjoalla, mutta 
myös Ottaa ja Lågenia käytiin melomassa. 
Saimme opastusapua Merimelojien porukal-
ta, joka oli jo vuosia käynyt Norjassa. 

-Norjan joet ja luonto varmaan vaikut-
tivat niin, että sinne on pitänyt palata yhä 
uudelleen.  

Jouni Muonion Äijäkoskessa. Päällä lainat-
tu anorakki ja käsissä norsurukkaset.
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Suomessa aloittelevan melojan kehityskaari alkaa usein talvisista uimahallihar-
joituksista eskimotreeneineen ja saunasessioineen, jatkuen keväällä jäiden lähti-
essä kotimaan koskissa. Monesti pienet suunnittelemattomat uimaretket höystävät 
näitä ensimmäisiä melontareissuja. Ei kestä kuitenkaan kauaa ennen kuin paikal-
listen koskien adrenaliini-annokset jäävät kovin laihoiksi. Onkin aika kurkistaa koti-
maan rajojen ulkopuolelle.

Koskien kutsu vie maailmalle
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Kaikki tiet vievät Norjaan

Suomen sijainti koskimaailman kar-
talla ei ole ollenkaan hullumpi. Aikaises-
ta keväästä myöhäiseen syksyyn asti 
kotimaan koskista löytyy kuohuja sekä 
aloittelijoille että melontaeksperteille. 
Freestyleen sopivia harjoittelupaikkoja 
löytyy ympäri maata ja koskenlaskun 
aakkosten opiskelu onnistuu Etelä-
Suomessakin. Mutta mikä parhainta, 
ajo- ja lauttamatkan päästä löytyy yksi 
koskimaailman ehdottomista mekoista 
– Norja. 

Norja on tunnettu varsinkin korkeina 
kuohuvista vesiputouksistaan ja melontafil-
mien tunnetuiksi tekemistä toinen toistaan 

hurjemmista koskista ja niiden laskijoista. 
Norjasta löytyy kuitenkin jotain jokaiselle 
pienistä puroista isoihin aaltoihin. 

Mitä, milloin...? 

Norja on pitkä maa ja siinä missä 
Larvikin läheisyydessä sijaitsevaa Nu-
medalslågenia voi meloa lähes ympäri 
vuoden, vain muutamaa sataa kilomet-
riä pohjoisemmassa, tunnetun Sjoa-joen 
melonta-alueen ympäristössä jäät sula-
vat vasta loppukeväästä. Melontaloman 

ajankohta- ja kohde kannattaa siis valita 
sen mukaan minne haluaa suunnata.

Huhtikuun loppupuolella kosket kuo-
huvat Telemarkin alueella Etelä-Norjas-
sa mutta nämä sulamisvesistä täyttyvät 
joet ovat jo liian tyhjillään koskimelontaa 
ajatellen kesäkuun alussa. Toiset joet 
taas vaativat vähäiset vedet ja muun 
muassa Opplandin läänin Otta-joen 
Pollfoss-osuutta voi meloa vasta kun 
vesi on tarpeeksi matalalla, usein vasta 
loppukesästä. 

Jokien melonta ei kuitenkaan ole si-
dottu vuodenaikaan tai kuukauteen. Vä-
hälumisen talven ja lämpimän alkuke-
vään jälkeen vedet voivat olla vähissä 
kaikkialla jo alkukesästä, kun taas päi-
viä kestäneiden rankkasateiden jälkeen 
toiset joista ovat aivan liian korkealla 
melottavaksi, kun toiset taas ovat opti-
maalisella korkeudella. Tämän vuoksi 
on tärkeää, että joelle lähtiessä tietää 
ainakin suunnilleen kuinka korkealla joki 
virtaa, ja aloittelijoiden on yleisesti otta-
en hyvä vältellä tulvajokia. Reaaliaikai-
set vedenkorkeudet voi tarkastaa netis-
tä löytyvistä vedenkorkeusmittareita tai 
apua voi kysyä paikallisilta melojilta.

...ja missä? 

Ideoita melontakohteiksi, niin Norjas-
sa kuin muuallakin saa koskimelonnan 
opaskirjoista ja Internetistä. Norjaan 
matkaavan erinomainen tietolähde on 
Jens Klattin ja Olaf Obsommerin ”Nor-
way, The Whitewater Guide”. Kaikkea 
ei kuitenkaan kirjojen kansien välistä 
löydy tai ole nettiin tallennettu. Norjasta 
löytyykin paljon jokia, niin pohjoisessa 
kuin etelässäkin, jotka odottavat melojia 
ja ns. first descentia, ensimmäistä las-

kuaan. Lisäksi opaskirjojenkin tietoihin 
saa aina suhtautua kriittisesti, pienet 
asiavirheet jokikuvauksissa voivat joella 
tuoda suuriakin ongelmia. 

Auto täynnä tavaraa

Kajakki tai kaksi, melontavarusteet, 
mela, teltta, retkikeitin ja iso kasa ruo-
kaa. Melontareissulle lähtiessä auto 
täyttyy nopeasti tavarasta. Jokamiehe-
noikeudet pätevät myös Norjassa, joten 
budjettimatkaaja voi viettää koko reissun 
sivistykseltä paossa  omavalintaisissa 
leiripaikoissa. Toisaalta leirintäalueiden 
mökitkään eivät porukalla vuokrattuna 
ole kovin kalliita, joten majoituksesta 
riippuen tavaraa voi myös matkakas-
seista karsia. 

Norjassa kuten muissakin vuoristoi-
sissa matkakohteissa sää- ja lämpötilat 
voivat vaihdella useita asteita päivän ja 
yön välillä, ja viikkoon voi mahtua niin 
hellettä auringonpaisteineen kuin kaa-
tosadetta ja pikkupakkasiakin. Mukana 
on siis hyvä olla kerrospukeutumiseen 
soveltuvia kerrastoja ja sadevarusteet. 
Melojan ehdoton matkavaruste on myös 
ilmastointiteippi. Sillä voi hoitaa kajakin/
melan/melontavarusteiden pikakorjauk-
sia, teipata auton rekisterikyljen takaisin 
paikoilleen tai vahvistaa teltan keppi-
en kiinnityskohtia. Ja kuten kesäises-
sä Suomessakaan, OFFia ei kannata 
unohtaa! 
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Muutakin kuin melontaa

Osa melontamatkojen viehätystä on 
uusien kulttuurien ja tapojen kokemi-
nen ja näkeminen. Kajakin kanssa kun 
useimmiten päätyy kauaksi turistirysien 
ulkopuolelle.   Norja ei pohjoismaana 
tarjoile eksotiikkaa samalla lailla kuin 
vaikka Aasian tai Afrikan melontakoh-
teet, mutta silti Norjastakin löytyy uutta 
koettavaa, nähtävää ja maistettavaa.   
Vaikka Norjan (lähes) kansallisruoka, 
makkara, ei niin kovin suomalaisen ke-
säruokavaliosta poikkea, rajan takana 
se paketoidaan ohueen perunaries-
kaan. Tai tarjoillaan amerikkalaisittain 
hot dog:ina. Ja jo parinkin viikon reissul-
la kannattaa hankkia paikalliselta huol-
toasemalta kahvimuki. Mukia voi täyttää 
rajattomasti kuumalla kahvilla, kaakaolla 
tai teellä joka lämmittää mukavasti var-
sinkin niinä sateisen koleisina päivinä 
kun märkä teltta odottaa leirintäalueella 
omistajaansa.

Matkaan!

Ei muuta kuin suunnittelemaan sitä 
ensimmäistä, tai jo kymmenennettä 
melontamatkaa. Hyvien ystävien seura, 
upeat maisemat ja tuttujen ja tuntemat-
tomien koskien kuohut takaavat unoh-
tumattomat elämykset joiden voimilla 
selviää talvenkin läpi – sitä seuraavaa 
reissua suunnitellessa!

Satu Vänskä-Westgarth www.ranta-
pallo.fi/destinationunknown

Untitled-2   1 22.12.2010   10:02:27
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”Melottaako vai pelottaako?” Näin kysyi 
Heikkis-Pekka vaiteliaalta joukolta koskime-
lojia Sjoa Campingin mökki nro 4:n aamu-
palapöydässä kymmenkunta vuotta sitten. 
Vaikka vastausta ei kuulunutkaan, oikea vas-
taus oli: ”Pelottaa!” Tarkoituksena oli lähteä 
melomaan Ala-Bövraa. Vai oliko se Finnaa, vai 
Setningaa? Joka tapauksessa, poissa oli edel-
lisillan nauru ja rehvakkuus, pöydän ääressä 
istui joukko hiljaisia ja pelokkaita melojia. 
Olisiko vesi liian korkealla? Tai matalalla? 
Muistaisiko joku varmasti, missä joen kan-
taen ohitettava paikka on? Minkä joen mut-
kan takana luuraa Giljotiini-niminen köngäs? 
Kannattaako Storafallet meloa oikealta vai 
vasemmalta? Mitä jos?

Koskimelonta on pelottavaa. Koskien ran-

noilla voi nähdä melojia, joiden silmät ovat 
lautasina kuin South Park –piirrossarjan leh-
millä. Melojat reagoivat pelkoon monin eri 
tavoin. Eräs ystäväni, kutsuttakoon häntä 
tässä vaikka Akuksi, alkaa todella pelottavaa 
koskea tarkastellessaan yskiä niin paljon, 
että saattaa oksentaa. Toinen alkaa änkyt-
tää niin, ettei jutusta saa enää mitään selvää. 
Itse muutun ärtyneeksi, rannalla kävellessä 
ja koskea etukäteen tarkastellessa jalat me-
nevät veteliksi, iskee lähes pakokauhu. Jot-
kut lamaantuvat niin, ettei melonnasta tule 
mitään, vaan meloja sekä kajakki joutuvat 
virran armoille.  Muutamat ovat tehneet hy-
vinkin arvaamattomia asioita, esim. jättäneet 
kajakkinsa kosken rantaan, tehneet sankari-
maisia kiipeilysuorituksia ja paenneet joelta 
kallionseinämiä ylös kiipeillen.

Mielenkiintoista on, että pelko ei katoa 
koskimelonnasta koskaan. Pelkoon voi tot-
tua, voi oppia, että ”kohta taas pelottaa”.  
Kokonaan pelko ei kuitenkaan poistu. Ja kun 
jotkin kosket eivät enää pelota tarpeeksi, 
siirrytään vielä pelottavampiin koskiin. Jos-
kus kuitenkin pelko saa ylivallan. Tällöin ei 
koskea enää uskalla laskea, vaan menee ns. 
kantohommiksi, kajakki nostetaan olkapäälle 
ja koski ohitetaan rantaa pitkin. Tällöin kan-
nattaa keksiä jokin sopiva selitys, etteivät 
muut melojat luule nynneröksi. Vanha, mut-
ta jo liian tuttu selitys on ns. ”Jussin olka-
pää”. Kosken niskalla meloja alkaa pyöritellä 
olkapäätään, mutristelee suutaan, näyttää 
tuskaiselta ja toteaa: ”Nyt on olkapää niin 
kipeä, että taidan jättää tämän kosken väliin.” 
Ja nostaa 25 kiloisen kajakin kipeälle olka-

päälleen ja alkaa kivuta kanjonin pystyseinää 
ylöspäin. Toisen paljon luovemman selityk-
sen olen kuullut Itävallasta. Joukko melo-
jia oli lähdössä laskemaan Ötz-joen hyvin 
pelottavaksi tunnettua keskipätkää. Kaikki 
olivat jo vaihtamassa melontavaatteita yl-
leen, kun yksi totesi, ettei taidakaan lähteä 
mukaan. Piti kuulemma lähteä palauttamaan  
kirjoja Surbitonin (Englannissa!) yliopiston 
kirjastoon.

Miksi ihmeessä aikuisen ihmisen pitää 
tehdä lomallaan vapaaehtoisesti niin pelot-
tavia asioita, ettei mitään järkeä? En tiedä! 
Vastausta tähän kysymyksen etsimme joka 
kesä Norjan melontaretkillämme. Usein tu-
lee luvattua, että nyt saa riittää, nyt ei sinne 
pelkojen pariin palata ainakaan muutaman 
vuoteen. Palattu on, itse olen käynyt samois-
sa maisemissa nyt jo 12 vuotta peräkanaa. 
Viime kesänäkin tuli luvattua. Retken ensim-
mäisenä päivänä laskimme Frya-jokea. Joen 
vesi oli korkealla, korkeammalla kuin kukaan 
edes arvasi. Joki näytti aivan erilaiselta kuin 
ennen, matalammalla vedellä. Kosket yllät-
tivät voimallaan, jokainen melojista joutui 
vääntämään eskimopyörähdyksiä vähintään 
riittävästi.  Lopulta voimat alkoivat ehtyä, 
henkinen kanttikin loppua, mutta kosket 
vain jatkuivat ja jatkuivat. Muistimme, että 
kolmannen, vai neljännen, vai oliko se vii-
dennen kanjonin jälkeen kosket loppuvat. 
Kanjonin lopussa on kuitenkin neljä metriä 
korkea köngäs, joka pitää ehdottomasti me-
loa aivan vasemmasta laidasta.

Ja aivan yllättäen, isoaaltoisen jyrkän kos-
ken lopulla huomasin, että muut ryhmämme 
melojat olivat kosken vasemmalla rannalla. 
Itse otin nopeasti kiinni oikean rannan akan-
virran. Ja siinä se oli, se köngäs. Nousin kaja-
kista rannalle ja näin, kuinka vesi putoaa vain 
parin metrin päässä minusta jonnekin päin 
kallioseinää ja häviää näkyvistä. Siinä kävivät 

Melottaako
pelottaako?

vai

kuvat: Karen Gaardi
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vaimo ja lapset mielessä. Älysin heti, että 
tästä en voi meloa. Myöskään kiipeämällä en 
olisi ylös päässyt, koska ranta oli niin jyrk-
kä. Epätoivoinen hetki kesti ehkä minuutin, 
mutta tuntui iäisyydeltä. Timo katseli mi-
nua vastarannan akanvirrasta. Näytin kur-
kunleikkausmerkkejä, että nyt taitaa käydä 
huonosti.  Lopulta kuitenkin hoksasin, että 
pystyin kantamaan kajakkia kymmenkunta 
metriä rantaa ylöspäin, kiipeämään siihen 
kiven päällä ja pudottautuman takaisin kos-
keen. Näin ehdin vasemmalle rannalle ennen 
köngästä ja lasku sujui ongelmitta.

Mitä jos olisin ajautunut könkääseen oi-
keaa reunaa pitkin? Luultavasti ei mitään. 
Pahimmassa tapauksessa olisin joutunut 
uimaan, pyörinyt könkään alla joitakin se-
kunteja, ehkä kolhinut kyynärpäätäni, uinut 
rannalle ja muut melojat olisivat pelastaneet 
tavarani. Sitten olisin jatkanut melontaa. 
Olennaista koskimelontaan liittyvissä pelois-
sa on, että ne eivät ole missään suhteessa 
todellisten riskien kanssa. Yhdysvalloissa on 
tutkittu, että vaarallisinta koskimelonnassa 
ovat automatkat koskien ääreen. Koskime-
lonta on erittäin turvallinen harrastus, kaa-
tuminen sattuu varmasti vähemmän kuin 
vaikkapa rullaluistellessa, ja vammoja tulee 
paljon vähemmän kuin esim. salibandyssä 
tai puulaakijalkapallossa. Koskimelonnalla 
voi siis sanoa olevan hyvä pelko-riskisuhde: 
pienellä riskillä saa hankittua paljon pelkoa 
ja paniikkia!

Mana Mana yhtyeen Jouni Mömmö laulaa 
piisissään Paniikki on ekstaasin veli: ”Sillä pa-
niikki/On ekstaasin veli/Sä opit sen huomaa-
maan/muttet ihan heti.” Siitä koskimelon-
nassakin on juuri kyse. Sauvakävelylenkillä 
voi vatvoa naapurin Ritvan aviohuolia, merta 
meloessa aprikoida euron tulevaisuutta ja 
EU:n tilaa, golf-kärryjä kiskoessa pohtia Jyr-
kin pääministeriyttä ja kauppakamarin kuu-
lumisia. Koskea meloessa ei voi! Koskessa 
pohditaan, miten itselle käy. Miten kosken 
selvittää? Mistä pitää mennä? Riittävätkö 
taidot sen Giljotiinin buuffaamiseen? Kaikki 
muu on poissa, koski itse riittää, ja usein siinä 
on jopa liikaakin. Ja kun on onnistunut laske-
maan kauheasti pelottaneen koskipätkän, on 
tunne valtaisa.  Sellaista riemua, itsetunnon 
kohoamista, kaikkivoipaa oloa ei varmaan-
kaan voi saavuttaa mitenkään muuten. Olo 
on lähes ekstaattinen.

Mutta seuraavana aamuna kaikki on taas 
toisin. Pitäisi lähteä Ylä-Bövralle, vai oliko se 
nyt Skjölille, vai Loralle. Pöydän ääressä istuu 
hiljaisia melojia. Melottaa, mutta ainakin yhtä 
paljon myös pelottaa.

Kai Heltola
P.S.  Kolumnistilla ei ole sen enempää vai-

moa kuin lapsiakaan.

Kotimainen • laadukas • vaativan ilmaston

kestävä Vision lasiterassijärjestelmä • ilman

mittarajoituksia • avaimet käteen -toimitus!

I K K U N A T E H D A S

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

www.lasivuorimaa.fi

LASITERASSIT

LASI-

TERASSILLA

YMPÄRIVUOTISTA HYÖTYKÄYTTÖÄ

JA MUKAVUUTTA
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spasiba

Juniorit Kontilla

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: Kotkan Laajakoskentie 788 kohdalta vasemmalle
GPS 

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

N 60°34’.35.50”
E  26°48’.35.50”

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. 
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.  

KO N T T I
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tapahtumakalenteri 
2011

Uimahallikurssi     maaliskuu 2011
Myllykoski Biwater Festival, Myllykoski, Nurmijärvi 16.4. 
www.koskimelonta.com
iceBREAK, Vanhankaupunginkoski, www.icebreak.fi 17.4.  klo 12-16

Slovenia Soca-melontaretki, koskiluokat II-IV  18-25.4. (jäsenille)
Karhunkaatoretki Kuusamoon, koskiluokat II-IV 20-25.5. (jäsenille)
Freestyle SM (Rovaniemen Melojat)   28.5.
Boatercross SM (Rovaniemen Melojat)   29.5
Koskimelonnan jatkokurssi Kymillä   13-15.5. (jäsenille)
Haraldin Kosto, Norjan retki, koskiluokat III-V 1-9.7. (jäsenille)
Nuorisoleiri (10-17v.) Kymillä, KOHINA  29.7.-31.7.
Kymijokipäivä (Kotkan kaupunki)   6.8.

Yrityksille järjestämme ohjattuja melon-
tatapahtumia. Kymijoen koskien kuohuissa 
seikkailemisen lisäksi on osallistujilla mah-
dollisuus myös ruokailuun ja saunomiseen 
vastavalmistuneessa tukikohdassamme, 
Kontissa. Jännittävä koskimelontasessio ja 
jälkikohinat saunassa on varmasti elämys, 
joka ei unohdu.

Oppaina kosken kuohuissa toimivat ko-
keneet KOHINAlaiset.

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

tai: www.kohinaa.com

Yrityksille

ICEBR
EAK ‘

11

ICEB
REA

K ‘11 Melontakilpailu 
tulvivan kosken 

kuohuissa.

www.icebreak.fi

17.4.2011 klo:12-16
Vanhankaupunginkoskella
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kouluttaa ja melottaa

kurssit2011 9.3.   hallikurssi      
16.3.   hallikurssi 
23.3.    hallikurssi
30.3.    hallikurssi

3-5.6.   pe-su  Koskimelonnan Alkeiskurssi  Kymijoella.  
  
10-12.6.   pe-su  Koskimelonnan jatkokurssi Kymijoella. 

15-17.7.   pe-su  Koskimelonnan alkeiskurssi Kymijoella. 

22-24.7.    pe-su  Koskimelonnan Alkeiskurssi  Kymijoella.

29.7-31.7.  pe-su  Kohinan Juniorileiri Kymijoella. Ilmoittautumismaksu 30€.
 

Kurssihinnat 130€ aikuiset, 30€ juniorit (12-17v.). Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
www.kohinaa.com

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

Koskimelonnan kokeileminen ja uuden harrastuksen aloittaminen on 
nyt helpompaa kuin koskaan. 

Kohina panostaa erityisesti junioritoi-
mintaan. 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 ohjaaji-
en koulutukseen.

Alkeiskursseillamme noudatetaan Suo-
men Kanoottiliiton sisältösuositusta. Kurs-
sitodistuksella voi hakea minkä tahansa 
melontaseuran jäsenyyttä. Todistusta saattaa 
tarvita myös kajakkia vuokrattaessa.

Lisätietoja kursseista saa verkkosivuilta:
www.kohinaa.com  tai koulutusvastaavalta
koulutus@kohinaa.com  /  Kari Mäkimartti  0440 555 573

Helposti mukaan

Kohinan kursseille pääsee mukaan täyttä-
mällä ilmoittautumislomakkeen KOHINA:n 
verkkosivuilta, koulutus osiossa. Koskikurs-
seilla ei tarvita omia melontavarusteita. 

Juniorit ovat etusijalla kaikilla kursseilla. 
Aikuisia otetaan mukaan, jos tilaa on. Kurs-
sille voi tulla myös vanhempi - lapsi -kokoon-
panolla. Pääsyvaatimuksena on ainoastaan 
uimataito ja normaali terveydentila. 

Kurssien lisäksi järjestämme kesällä tu-
tustumisiltoja. Parin - kolmen tunnin 
melontakokeilu on mainio tapa ottaa 
ensi kontakti virtaavan veden melontaan. 
Erityisesti toivomme mukaan juniori-
melojia. Tietoa tutustumismelonnnoista 
saat Kohinan verkkosivuilta.
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Luonnolliseti maailmalla sekä Suomessa
www.retkilehti.fi/tilaa-retki


