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Hei kaikki koskimelojaksi tahtovat!

Koskimelojaksi ei ole helppo ryhtyä. Pitää olla hassunnäköinen pieni kajakki, 
aukkopeitto ja kypärä ja kaikkea muuta varustusta. Pitää löytää koski ja joku 
auttamaan alkuun. Vesi on kylmää ja kuohuvaa. Pelottaakin.

Näinhän tämä on. Koskimelonta ei ole matalan kynnyksen urheilua. Vaatii tah-
donvoimaa voittaa vaivat, vastukset ja pelkonsa. Mutta minkä palkinnon siitä 
saa, kun uskaltaa. Kuinka hienoja kavereita ovatkaan koskimelojat. Yhteisestä 
kokemuksesta syntyy yhteisö. Sellainen yhteisö, joka syntyy, kun on koettu  
yhdessä jotain arkisen elämän tuolta puolen. Kaikki koskimelojat ovat saaneet 
apua melontakavereiltaan, jokainen on pelastettu, jokaista on autettu. Yhdessä 
on selvitty ankarimmistakin koettelemuksista. 

Me Kohinassa olemme madaltaneet aloittamisen kynnystä. Kesän koski-
melontakursseilla kaikki on valmiina: kajakit ja muu tarpeellinen varustus,  
majoitus, sauna, ja tetysti tärkeimpänä kaikesta, opastus lajin saloihin. Kohinan 
kurssi on paras tapa aloittaa koskimelonta ja liittyä seuraan. Odotamme sinua.  
Kurssikalenterin löydät tästä lehdestä.

              Kai Lindqvist
              puheenjohtaja
              Kohina -koskimelonta ry

2012
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Welhonpesä

Kauppakuja 10 - 01800 Klaukkala - www.welhonpesa.fi
Puh/Fax +358 9 8798886 - welho@nettilinja.fi

welhonpesa.fi

Wernerit nyt entistä 
edullisemmin hinnoin!

Käy katsomassa m
yös 

nettikauppamme!

Shiva

Robson Chlorphyll
Koskimela lehtikuviolla

UUTUUS
Hikolta uusi naisille suunniteltu 

Caspia mallisto

Pyranhan uutuudet

UUTUUS Jackson
Zen

UUTUUS

Palvelualalla? Tartu kiinni 
tilaisuuteen ja liity PAMin 
jäseneksi osoitteessa  
www.pam.fi tai soittamalla 
numeroon 020 774 2000. 

Oletko 
työelämässä
virran 
vietävänä?
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Milloin aloititte koskimelonnan?

Pasi: Menimme peruskurssille ke-
sällä 2009. Aloitimme koskimelonnan 
Muroleen koskessa, joka on Näsijärven 
pohjoispäässä oleva tamperelaisten 
perinteikäs kotikoski. Kurssi oli kesä-
kuussa, ja suurin virtaus oli jo laantu-
nut, mutta kumman herkästi virta siitä 
huolimatta tarttui ylävirran puoleiseen 
kanttiin ja kippasi nurin.  

Tuula: Minua ensimmäinen  
Muroleen kosken laskeminen jännitti 
ja pelotti, mutta selvisin alas kuivana. 
Harjoitellessamme vastavirtastartteja 
kajakki tietenkin pyörähti nurin use-
amman kerran. Onneksi kokeneita 
koskimelojia ja reskuttajia (vedestä  
pelastajia) oli paikalla.

Mikä sai aloittamaan lajin? 

Pasi: Halusin hakea uusia ulottu-
vuuksia melontaharrastukseen. Mi-
nusta sileän veden melonnassa ja 
koskimelonnassa on vähän sama ero 
kuin maantiepyöräilyssä ja maasto-

Ikä on vain

pyöräilyssä. Maastossa ja koskessa tu-
lee molemmissa vastaan nopeita enna-
koimattomia tilanteita ja molemmissa 
ollaan konkreettisesti luonnonvoimien 
armoilla. Joskus sekä kajakki että pyörä 
vie miestä eikä päinvastoin. 

Tuula: Olen harrastanut koko ikäni 
liikuntaa ja pidän tärkeänä, että myös 
ikääntyessä harrastaa monipuolisesti eri-

– myös koskessa
laisia lajeja. Pidän koskimelonnasta siksi, 
että se on vauhdikasta ja se vaatii rohke-
utta. 

Missä melotte? 

Pasi: Koskimelontavuosi alkaa huhti-
kuussa Pirkanmaan pienissä joissa ja kos-
kissa. Kesällä on perinteisesti ollut pari 

reissua Kymijoelle. Viime kesän viimeinen 
koskireissu oli lokakuussa pohjoisessa 
Syötteen kansallispuistossa ja Taivalkos-
kella. Sekä veden että ilman lämpötila oli 
tuolloin vielä vähän plussan puolella.

Tuula: Aloitan myös koskireissuni ke-
väällä ja jatkan myöhäiseen syksyyn asti. 
Viime kesänä laskimme koskikajakeilla Ii-
jokea viidessä päivässä 120 km. Matkalla 

Onko koskimelonta niin 
vaikeaa kuin miltä se saattaa 
äkkiseltään vaikuttaa? 
Mikä saa lähtemään 
koskeen? Pari vuotta sitten 
koskimelonnan aloittaneet 
+50-vuotiaat Tuula ja Pasi 
Oksman kertovat.

NUM3R0

Teksti ja kuva: Tapio Tyllilä

Lauri Hietala
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oli noin sata koskea tai nivaa ja tietenkin 
kauniit maisemat. Kymijoki on silti suosik-
kini. 

Millä varusteilla menette koskeen? 

Pasi: Kajakit ovat ehtineet vaihtua jo 
muutamaan kertaan, kuten melatkin. Täl-
lä hetkellä minulla on harmillisen vähällä 
käytöllä ollut Pyranhan freestyle-paatti, ja 
uusin hankintani on Jacksonin Villain, joka 
pelitti hyvin Taivalkosken syyskuohuissa. 
Huhtikuussa ja lokakuussa kuivapuku on 
paikallaan mutta muuten käytän anorak-
kia ja neopreenishortseja. Tällä hetkellä 
käyttämäni mela ja kypärä ovat molem-
mat hiilikuituseosta.

Tuula: Ostin oman Pyranha Fusion -kos-
ki/jokikajakin ja olen siihen tyytyväinen. 

Se on kolmemetriseksi ketterä koskessa, 
mutta soveltuu hyvin myös jokiretkeilyyn. 
Kuivapuvun hankkiminen antoi tärkeää 
turvallisuuden tunnetta ja lisäsi melonta-
mukavuutta.

Mikä koskimelonnassa kiehtoo  
eniten?

Pasi: Virtaava vesi on niin voimakas, 
ettei sitä voi voittaa. Ihminen taas heikko 
mutta viisas. Tämä kontrasti veden voi-
man ja ihmisen taitavuuden välillä vie-
hättää minua. Se, että saan valjastettua 
virtaavan veden voiman tekemään työtä 
puolestani. 

Tuula: Vauhti ja vaaralliset tilanteet vie-
hättävät. Koskessa on hieno laskea, kun 

vesi tulee täydellä voimalla syliin ja räiskyy 
kasvoille, ja silti kajakki pulpahtaa pintaan 
ja melonta jatkuu. 

Mitä haluaisitte sanoa muille hieman 
iäkkäämmille ihmisille, jotka pohtivat 
koskimelonnan aloittamista? 

Pasi: Silloin kun aloitimme, emme edes 
tulleet miettineeksi sitä, että onkohan 
tämä yli viisikymppisille sopiva laji. Eikä ikä 
ole sen jälkeenkään ollut harrastusta ra-
joittava tekijä. Voin suositella lämpimästi. 
Vaikein päätös on se, että uskaltaako läh-
teä kokeilemaan. Kun päätös on tehty, on 
kynnys koskiporukkaan pääsylle tosi ma-
tala ja aina saa tukea ja opastusta muilta.

Tuula: Koskimelonta auttaa muuhunkin 
melontaan. Jos pärjäät koskessa, niin pär-
jäät kajakin kanssa missä tahansa muual-
lakin. 

Vinkkisi muille aloittelijalle?

Pasi: Kaksi vinkkiä minulla olisi: eskimo-
pyörähdys tai ainakin hyvä ylätuki auttaa 
alkuun pääsemistä kummasti, ja yhteinen 
harrastus puolison kanssa helpottaa me-
lontaretkille pääsyä. Koskireissulla kun 
menee nopeasti päivä tai pari!

Luova koskimeloja löytää keinot harrastaa talvellakin.

Lauri Hietala
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               joten ajatus matkustamisesta ru-
pesi syksyn saapuessa kutittelemaan. Olin 
katsellut päivät pitkät Niilin kuohuissa 
kuvattuja YouTube-melontavideoita. Kun 
keli muuttui päivä päivältä harmaammak-
si, päätin tarttua toimeen. Pian unelma oli 
askeleen lähempänä, kun sähköpostiin ti-
pahti lentolippu Ugandan Entebbeen. JES! 
Ennen lähtöä kävin vielä moikkaamassa ka-
vereita: ‘’Tämä reissu on vähän niin kuin läh-
tisi isoon Serenan kylpylään’’, taisin vinoilla. 

Rankka matka
Lokakuun puolivälissä lähdimme kaverini 
Henrik Holmroosin kanssa kohti Ugandaa. 
Lennot olivat takuulla puuduttavinta, mitä 
olen tähän mennessä kokenut. Entebbes-
tä reissu jatkui yöllä vielä kolmen tunnin 
pituisella automatkalla Bujagaliin. Tuska  
kuitenkin kannatti: ensimmäisenä aamu-

A a l l o i l l e  U g a n d a a n

Tapio Antere, 19, kertoo millaista on meloa 
Ugandassa, koskimelojan paratiisissa.

   Valmistuin viime ke-
väänä puusepäksi, eikä

 töitä ruvennut löytymään,

aamuna herätessämme joelle katsoessa 
hymy oli herkässä. Varsinkin kun ei uutta 
patoa ollut vielä täytetty, joten pääsim-
me viime hetkillä laskemaan Bujagali- 
putoukseen.

Musungu!
''Musungu, musungu!'' huusi moni paikal-
linen meille, emmekä ymmärtäneet heitä 
ollenkaan. Jotkut taas huusivat ''wasungu 
wasungu!''. Kesti aikansa ennen kuin meille 
selvisi, etteivät nämä sanat ole mitenkään 
rasistisia ilmauksia, vaan musungu tarkoit-
taa Afrikan valkoihoista, wasungu taas ar-
kajalkaa, eli valkoihoista muukalaista. Me 
olimme siis wasunguja, arkajalkoja. Moni 
kuitenkin kutsui meitä varuiksi musun-
guiksi, kai siksi jos olisimme sattuneetkin 
olemaan paikallisia.

Laiskaa arkea Hairy Lemonissa
Muutaman päivän jälkeen muutimme Hai-
ry Lemon -saarelelle, joka sijaitsee aivan 
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koko reissun aikana. Aamuisin, jolloin 
vesi oli noin 60 senttiä matalammalla, 
meloimme Bell- ja Klubi-aalloissa. Malalu 
taasen on Hairy Lemonista noin viisi kilo-
metriä alavirtaan oleva melontapaikka, 
ja se toimii vain erittäin korkealla vedel-
lä, joten kävimme siellä harvoin. Hairy 
Lemonista muualle lähdettäessä oli aina 
otettava joko taksi tai kuorma-auto po-
rukan koosta riippuen. Bodaboda (mo-
potaksi) on myös vaihtoehto, mutta var-
sin kivulias kajakin kanssa. Itselläni tästä 
lystistä muistutti häntäluu usean päivän 
ajan. Teimme myös jokiretken lähimmäs-
tä kaupungista, Jinjasta takaisin Hairy Le-
moniin meloen. Retkessä menee nelisen 
tuntia, ja on hauskaa vaihtelua koskessa 
läträämiseen. Kumilauttalaskua tarjoavil-
ta raftifirmoilta saa 10 dollarilla kyydit ja 
joen tuntevat kanssamelojat mukaansa.

Ugandaan melontaretkelle lähtemi-
nen ei edes vaadi vankkaa melontatai-
toa. Siellä kuvatut videot ovat yleensä 
vaikeimmista paikoista, mutta kukaan ei 
pakota laskemaan haastavaa Hypoxia-
koskea, en minäkään laskenut. Koskia 
löytyy lähes kaiken tasoisille melojille, ja 
melojien kirjo olikin melkoinen. Jotkut ei-
vät osanneet meloa juuri ollenkaan, kun 
taas toiset olivat ammattitasoa. Joka ta-
pauksessa kaikilla oli kuitenkin hauskaa.

Frolffia ja rouskuttavia virtahepoja
Tekemistä Hairy Lemonissa ei ole vaikea 
keksiä. Melonnan ja levyttelyn lisäksi 
se on täydellinen paikka pelata esimer-
kiksi frolffia, eli frisbeegolfia. Lentopal-
lon pelaaminen on mukavaa vedessä, 
ja luonnon poreallaskin on muutaman 
kymmenen metrin päässä rannasta 
eräässä Niilin sivupurossa. Bodabodalla 
Jinjaan asioille matkustaminen on mu-
kavaa kunhan muistaa ottaa melontaky-
päränsä mukaan. Ajomatka kestää noin 

70 minuuttia, ja paluu 
kannattaa ajoittaa va-
loisaan aikaan, koska 
pimeällä liikenne on 
yllätyksellistä. Matko-
ja voi mopotaksilla 
tehdä kauemmaksi-
kin, kuten Murchi-
sonin putousten 
kansallispuistoon. 
Matka on Lemonista 
puuduttava, mutta 
perille päästyä vai-
van maksavat yöllä 
teltan vieressä ruo-
hoa rouskuttavat 
virtahevot, ja kir-
jaimellisesti sika-
maisia ääniä pitä-
vät haikaramaiset 
Marabu-l innut. 
Eläimiä voi näh-
dä läjäpäin sekä 
auto- että vene-
safarilla. Myös  
Murchison-
putous on mel-
koisen vaikutta-
va näky.

Menkää  
ennen patoa

Ugandan valtio suunnittelee taas uutta 
patoa. Aiemmin tehty Silverbackin pato 
on jo pilannut osan joen parhaista koskis-
ta. Uutta patoa kaavaillaan Malalu-kosken 
päälle, joten se pilaisi kaikki sen yläpuo-
lella olevat jokialueet, jolloin myös Hairy 
Lemon ja Nile Special jäisivät veden alle. 
Samalla se tuhoaisi ison osan Jinjan seu-
dun turismista. Onneksi aiemman padon 
ilmestyminen kesti peräti 17 vuotta, joten 
todennäköisesti uutta patoa ei nähdä vielä 

ihan lähivuosina. Kannattaa käydä koke-
massa tämä mahtava paikka ennen uutta 
patoa! Melonta vei minut syvälle Afrikkaan, 
mistä olen iloinen, koska samalla tuli näh-
tyä uusi kulttuuri ja mahtavaa luontoa. Eli 
lähtekäähän mieluummin Ugandaan otta-
maan niitä uinteja kuin  syömään lihapullia 
Teneriffalle. Uganda on lomakohteenakin 
ehdottomasti näkemisen arvoinen paikka! 

Teksti: Tapio Antere, kuvat: Nicole Mansfield

Nile Special -kosken alapuolella. Saari on 
pieni ja sijaitsee vain muutaman kymme-
nen metrin päässä mantereesta. Saari on 
kaunis, ja siellä on paljon elämää ihmis-
ten lisäksi, näimme apinoita, leguaaneja, 
käärmeitä, Elsa-koiran, ärsyttäviä ’’torvi-
lintuja’’ ja kukon kanoineen. Täydellinen 
paikka viettää rentouttavaa lomaa ja me-
loa mielettömän hyvissä aalloissa! Aamu-
palaa tarjottiin puoli yhdeksältä, joten 
heräilin yleensä kahdeksan maissa. Sen 
jälkeen valuin riippumattoon muuta-
maksi tunniksi, ja joko lähdin melomaan 
ennen lounasta, tai löhösin lounaaseen 
asti, jota sai yhden maissa. Melomisen 
jälkeen menin takaisin riippumattoon tai 
pelaamaan muiden kanssa korttia. Illalli-
nen oli noin kello 20.30. Yleensä illallisen 
jälkeen ei kestänyt kovinkaan kauaa, että 
nukkumatti kutsui, mutta joskus tuli val-
vottua muutaman oluen ja hyvän seuran 
parissa pidempäänkin. Tämä päivärutiini 
toistui viikkoja.

Melontaa ja bodabodailua
Useimmiten meloimme Nile Special –
koskessa, jossa harvinaisen korkeasta 
vedenkorkeudesta johtuen ei tarvinnut 
käyttää köyttä aaltoon pääsemiseksi                                          
kertaakaan
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Aloita melontakausi

Liki-, kauko- ja hajataitteisuus ovat poistettavissa sekä ikänäön 
haitat hoidettavissa terättömällä Femtolasik-lasertekniikalla. 

Lausu iloiset jäähyväiset piilolinsseille!

Perusteelliset lisätiedot: www.haukankatse.wordpress.com

Soita ja kysy lisää:
Jarno Ylitalo
taittovirhekirurgi
Silmätautien erikoislääkäri
FEBO, Fellow of European Board of Ophthalmology
040 5314206

Helsinki • Lappeenranta • Kouvola • Kotka

i lman laseja!

www.schneider-electric.fi

Näytämme tien
energiatehokkuuteen

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

Konttia käyttävät Kohinan ja yhteis-
työseurojen jäsenet. Kontilta käsin 
kohinalaiset käyvät melomassa Kymi-
joella. Kontissa järjestetään Kohinan 
kurssit ja muita tapahtumia, sekä säi-
lytetään seuran melontakalustoa.

Kesäisin Kontti on täynnä kohinalai-
sia, erityisesti viikonloppuna Kontin 
sauna ja grilli ovat kovassa käytössä. 

Kontissa on talvilämmin klubira-
kennus ja erilliset kalustovarastora-
kennukset, jotka ympäröivät suurta 
suojaisaa pihaterassia. Varastoraken-
nusten katolla on iso kattoterassi gril-
lipaikkoineen.

Konttia voi myös vuokrata yksityis-
käyttöön. 

Jäsenille Kontin käyttö 
on ilmaista. Kontti onkin 
kesäisin monen 
kohinalaisen toinen koti. 

tuloaKontille!

Kohinan ylpeys, Kontti, on 
koskimelojan keidas Kymijoella. 
Talkootyönä rakennettu Kontti 
sijaitsee Pernoonkoskien ranta- 
milla, maaseutumaisemassa 
peltoaukean ja muinaismuisto-
alueena suojellun koskenranta-
harjun välissä.
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Ajo-ohje: Kotkan Laajakoskentie 788 kohdalta vasemmalle.

Lisätietoja ja varauskalenteri:
  www.kohinaa.com 
Varaukset ja tiedustelut:
  kontti@kohinaa.com         
  Kohina-koskimelonta ry

GPS: 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 liikuntamahdollisuuksia, 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

Lisätietoja: www.kohinaa.com

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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Juniorileiri
Vanhemmat! Joko heinäkuun lopulla alkaa tuntua, että lapsenne ovat 
saaneet lorvailla tarpeeksi? Joka aamu on nukuttu iltapäivään, iPhonea 
hivelty raivostumiseen asti? Facebookissa roikuttu yötä myöten? ES:ää 
latkittu ylenmäärin?  Tylsää ja kitinää? Tässä ratkaisu: tuokaa lapsenne 
Kohinan terveelliselle ja kasvattavalle juniorileirille ja viettäkää keskenänne 
laatuaikaa!

Monet vanhemmat tarttuivat tilaisuuteen 
edellisenäkin kesänä, jolloin juniorileiri 
järjestettiin Kontilla helteisen heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna. Leiriläisinä 
mukana porskuttivat Juuli, Olivia, Ronja, 
Rasmus, Eetu, Leo, Max ja Jirko. Ohjaaji-
na toimi joukko kokeneita melojia, kuten 
Elias Lindqvist, Tapio Antere, Simo Antere, 
Riikka Nurmela sekä allekirjoittanut leiri-
setä Kai Heltola, joka seuraavassa rapor-
toi junnuleirin tapahtumista. 

Viikonlopun aikana leiriläiset oppivat 
melomaan koskessa, ja jokainen nuorista 
laski pystyssä kaikki Pernoon kosket! Mikä 
tärkeintä, useimmat omaksuivat vallan 
mainiosti myös perikohinalaiset tavat ja 
hyveet. Varsinkin Kohinalle ominainen 
vapaa ja taiteellinen suhtautuminen nuk-
kumaanmenoaikoihin ja siivoamiseen 
sisäistettiin kiitettävällä tavalla. Anne-
taanpa kuitenkin leiriläisten itse kertoa 
kuulumisia leiriltä:

Mikä oli leirillä mukavinta? Entä 
hölmöintä?
- Hauskinta leirillä oli Tormivirran lasku. 
Hölmöintä olivat ohjaaja-Villen musat.
(Eetu, Jirko, Leo)

Mitäs sanoisitte tämän leirin nuori-
sosta, sedät Tapio ja Elias?
-  No olivathan he parempia melojia kuin 
edellisen viikonlopun aikuiskurssilaiset! 
Kurssilaiset ovat olleet todella villejä, mut-
ta mukavia.

Mutta mitäpä kurssilaiset sanovat tämän 
kurssin opettajista? 
- Tapsa ja Elias ovat kaataneet liikaa kajak-
keja (huom, kaatumisharjoituksissa), mut-
ta ollaan opittu niiltä paljon. Kaikki opetta-
jat ovat olleet ihan kivoja tyyppejä.
(Eetu, Jirko, Leo)

Ronja, Olivia ja Juuli, mikä oli mu-
kavinta kurssilla, entä typerintä? 
- Mukavinta kurssilla oli koskenlasku ja 
köysikiipeilyhommeli (kurssilla kokeiltiin 
myös kiipeilyn köysitemppuja!). Typerintä 

kurssilla on ollut se, että välillä tuli kylmä 
ja se, ettei saanut valvoa.

Aiotteko vielä jatkaa koskimelontaa?
- Joo! Ensi vuodeksi toivoisimme vesiso-
taa, kiipeilyseinän, ja että saisi valvoa.
 (kaikki lapset)

Mitä ohjeita antaisitte ensi kesän 
nuorisoleiriläisille?
- Jos tottelee Villeä ja käyttäytyy hyvin, niin 
pääsee helpolla.
(Jirko, Leo)
- Varokaa Villeä, jos ette halua kaatua. 
(Olivia, Ronja ja Rasmus)

Tänä vuonna nuorisoleiri järjes-
tetään 3.-5.8.2012. Mukaan 
kannattaa ilmoittautua mah-
dollisimman pian, sillä lei-
rille voidaan ottaa vain 
8 nuorta, useammalle 
emme saa järjestet-
tyä sopivan kokoista 
kalustoa.

Kontilla
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Moottoriurheilua?
Mikko ja Jenna lähtivät pitkän viikonlopun 
viettoon melomaan keskisen Euroopan 
aalloille. Koska lauttaliput Saksaan ovat 
kalliita, päättivät ajaa koko matkan. Päivä-
lautalla Turusta Ruotsiin ja ajaen Ruotsin 
halki. Kööpenhaminan kautta Saksaan, 
jossa jo nopeat aamukahvit. Kun ajettiin 
vuorovedoin, ehdittiin Etelä-Saksaan Bai-
jeriin Augsburgin slalom-radalle jo varhai-
seksi aamuksi. Ajokilometrejä vasta vajaat 
1600.

Slalom-rata oli kuitenkin täynnä slalom-
melojia, olisi ollut hullun uhkarohkeaa 
mennä puljaamaan Waschmaschine- 
peliaaltoon kymmenien ylhäältä suihki-
vien slalom-kajakkien eteen, joten matka 
jatkui saman tien kohti Itävallan Grazin 
kuuluisaa stoppariaaltoa, jossa MM-kisat-
kin on pidetty. Viisi tuntia ja viitisen sataa 
kilometriä myöhemmin havaittiin, että 
yksikään kulttuurikaupunki Grazin hon-
toista ei toiminut, liian vähän vettä, olihan 
jo syksy. Grazissa saattoi kuitenkin nauttia 
Burger Kingissä maukkaat hampurilaiset ja 
suunnata kohti Salzburgia ja Kuchlin aal-
toa. Kuchlin aalto yleensä toimii vähäisellä 
vedellä.

Grazista ei ole Kuchliin kuin vajaat 300 
kilometriä, joten matka taittui alle kolmes-
sa tunnissa, kun oikein kiirettä piti eikä no-
peusrajoituksista piitannut. Jo ennen puol-

ta yötä olikin teltta pystyssä aallon vierellä 
pellolla tien poskessa. Seuraavana aamu-
na päästiinkin jo surffailemaan ja blunttai-
lemaan. Aalto oli mainio, joten siellä vie-
tettiinkin kokonainen päivä. Mutta sitten 
olikin aika suunnata kohti koto-Suomea. 
Matkaa oli, sitä piisasi, Tukholmaankin 
1800 kilometriä, mutta ei siinä kauan nok-
ka tuhissut, kun pitää tallaa pohjassa eikä 
pysähdy pissataukoja pitemmäksi ajaksi. 
17 tuntia, ja sitten jo saattoikin huoahtaa 
autolautalla.

4000 ajokilometriä, nelisen tuntia me-
lontaa. Ihan perussettiä. Koskimelonta on 
moottoriurheilua puhtaimmillaan. Itse 
olen yksikseni tehnyt pitkän viikonlopun 
retkiä lähes Jäämerelle ja takaisin, jotain 
mukamas hienoa aaltoa etsimässä. Ja 
eräskin naismeloja ajeli vuoden ajan joka 
viikonlopuksi Helsingistä Lieksan taak-
se Neitikoskelle treenaamaan freestyle- 
melontaa, perjantaina töiden jälkeen sin-
ne, sunnuntai-iltana takaisin, ajoa 1100 
kilometriä per viikonloppu, melontaakin 
muutamia tunteja.

Ei ole järkeä, turha tässä on mitään re-
torisia kysymyksiä esittää. Hyviä melonta-
paikkoja vain on niin vähän, että väkisin-
kin tulee istuttua enemmän auton kuin 
kajakin penkissä. Kevättulvien jälkeen 
Suomen hyvät melontapaikat voi laskea 
yhden käden sormin: Tornionjoen aallot 

KOLUMNI

KOSKIMELONTA –

 moottoriurheilua

sosialismia
JA

pohjoisessa, Ruunaan kosket Lieksassa ja 
Kymijoen kosket meillä etelässä. Kolme 
paikkaa tähän hätään keksin, vielä jäi pik-
kusormi ja nimetönkin käyttämättä. Mutta 
jonkinlainen ratkaisu on jo löytynyt holtit-
tomaan ajeluun: Kohinan Kontti Kymijoen 
Pernoonkoskien Sittarännin rannalla!

Itse ajoin vielä tovi sitten vuosittain lä-
hes 30000 kilometriä, joista lähes 20000 oli 
puhtaasti harrastusajoa; talvisin lumisten 
mäkien perässä Norjaa myöten, kesäisin 
aaltoja etsimässä ympäri Eurooppaa. Kon-
tin valmistuttua on melonta-ajelua tullut 
vuosittain ehkäpä 10000 vähemmän. Enää 
ei viitsi istua tuntitolkulla auton puikoissa 
päästäkseen kärvistelemään telttaan hyt-
tysten syötäväksi, kun lähempänä on käy-

tössä sisäsuihkut, Kontin yläkerrassa pri-
vaatti makuusoppi, Tampsan tanssilava ja 
Karhulan yöelämä. Ja jos totta puhutaan, 
Pernoonkoskien aallot eivät juuri häviä 
Neitikoskelle, koskimelonnan harjoitte-
luun Kymijoki on jopa monipuolisempi 
paikka kuin vaikkapa Tornion- tai Lieksan-
joki!

Ja sosialismia?
Vuosikymmeniä sitten sotkeennuin ret-
kimelontaan. Hiljaisia naisia ja yksinäisiä 
miehiä lipumassa uljaasti pitkin Saimaa-
ta ja Suomenlahtea. Retkien saavutukset 
kirjattiin seuran vajan seinään millimetri-
paperille viivottimen avulla, mitä pitempi 
viiva, sitä suurempi sankari. Kun millimet-

Kuva: Jarkko Mikkola
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ripaperille sai vedettyä metrin mittaisen 
suoran viivan, pääsi tonnarikerhoon ja sai 
nimensä Meloja-lehteen. Se oli suuri saa-
vutus, usein palkittiinkin seuran syysko-
kouksessa tahi pikkujouluissa hopeisella 
liiton rintanapilla ja seuran viirillä.
Hiljaiset naiset ja yksinäiset miehet keitti-
vät retkillä kukin oman ateriansa omalla 
keittimellään, usein Blåbandin pussisoh-
joa, joillakuilla myös Knorrin makaroo-
nimössöä, jota latkivat etäällä toisistaan 
muovisista äyskärin näköisistä kiuluista. 
Seurueen hulivili saattoi korkata viinipul-
lonsakin, josta otti tilkkasen omaksi ilok-
seen, laittoi sitten kyllä pullon nopeasti 
takaisin kajakkinsa uumeniin. 

En pitänyt. Sellaista ääri-individualismin 
huipentumaa kuin retkimelonta en edes 
kuvitellut olevan, ennen kuin itse näin.  
Tietävämmät ovat kyllä kertoneet, että 
kiipeilypiireissä ollaan päästy vielä pidem-
mälle, lajista on kehittynyt oikein ultraindi-
vidualistista taidetta. Tätä ilmentävät mm. 
Jetboil-keittimet, joilla ei voi edes keittää 
mitään kuin itselleen, ja yhden hengen 
bivouak- makuuhirvitykset. Onneksi tällai-
nen minäminä-meininki ei ole ujuttautu-
nut koskimelonnan puolelle, eikä se meille 
sovikaan. Koskimelonta on paitsi mootto-
riurheilua, niin myös joukkueurheilua. Kos-
kimelontaa ei voi harrastaa yksin. Jokainen 
on vastuussa jokaisesta toisesta, koskime-
lontaetiketin mukaan on jopa jatkuvasti 
kyseltävä toisilta, mitä näille kuuluu, miten 
menee (tämä on kyllä jo vaikeaa meille 
suomalaisille!), jotta aistii, jos jollakulla al-
kavat voimat loppua, kantti pettää tai väsy 
painaa. 

Koskimelonnan sosiaalipuoli näkyy 
myös ruokailupuolella. Porukka tekee 
ruoat yhdessä, syö yhdessä, juo yhdessä. 
Kontin pöydälle jätetty sipsu- , raksu- tai 
namipussi on yhteisessä käytössä, aivan 
kuten viinipullokin. Monia retkimelonta- ja 

kiipeilypuolelta lajimme pariin tulleita so-
sialismimeininkimme on hämmästyttänyt, 
joitakin jopa närkästyttänyt, mutta sille 
ei vaan mahda mitään. Koskimelonnassa 
epäsosiaalisuus on paitsi epäsosiaalisuut-
ta, myös vaarallista. (Joku kerran kysyi, 
mitä järkeä on ottaa omaa viinapulloa 
koskimelontaretkille, kun kuitenkin joutuu 
laittamaan pullon kiertämään. On siinä! 
Silloin ainakin saa edes yhden huikan, sen 
ensimmäisen.)

P.S. Koskimelonnan sosiaaliseen paratiisiin 
on kuitenkin aivan viime aikoina luikerrel-
lut käärme, tai oikeastaan kaksi: Epäsosiaa-
linen media ja mäkbuukit! Kontilla pahim-
millaan yli puolet väestä hivelee valkoisia 
buukkejaan luurit korvilla, kuin kyse olisi 
jostain tärkeästäkin asiasta, vaikka metrin 
päässä istuisi oikea kaveri! Valitettavasti 
Kontillamme on jokin langaton internet-
sädekenttä, joka mahdollistaa tällaisen 
itseensä käpertymisen. Toivon hartaasti 
tämän sädekentän poistuvan, jotta kau-
kainen haave harmonisesta melontakom-
muunista olisi edes hieman lähempänä!

Kai Heltola
Keski-ikäinen vuosi vuodelta hipimpi 
koskimeloja
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kouluttaa

kurssit
2012

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

Kohina panostaa erityisesti junioritoi-
mintaan. Olemme rakentaneet Kymijoen 
rantaan melontatukikohdan, Kontin, josta 
käsin  on helppo tutustua koskimelontaan. 
Kontilla kurssilaiset voivat yöpyä, ruokailla, 
saunoa ja viettää iltaa. Olemme hankki-
neet myös uutta kalustoa ja panostaneet 
ohjaajien koulutukseen. 

Alkeiskursseillamme noudatetaan 
Suomen Melonta- ja Soutuliiton  viral-
lista sisältösuositusta. Kurssitodistuk-
sella voi hakea minkä tahansa melon-
taseuran jäsenyyttä. Todistusta  saattaa 
tarvita myös kajakkia vuokrattaessa. 

Helposti mukaan
Kohinan  kursseille pääsee mukaan 

täyttämällä ilmoittautumislomakkeen Ko-
hinan verkkosivujen koulutusosiossa. Kos-

kikursseilla ei tarvita omia melontavarus-
teita. Pääsyvaatimuksena on ainoastaan 
uimataito ja normaali terveydentila. 

Yrityksille järjestämme ohjattuja 
melontatapahtumia. Kymijoen kos-
kien kuohuissa seikkailemisen lisäksi  
osallistujilla on mahdollisuus myös 
ruokailuun ja saunomiseen tuki-
kohdassamme, Kontissa. Jännittävä 
koskimelontasessio ja jälkikohinat 
saunassa on varmasti elämys, joka ei 
unohdu. Oppaina kosken kuohuis-
sa toimivat kokeneet kohinalaiset.  
Lisätiedot :     www.kohinaa.com

Yrityksille

Uimahallikurssit
7.3.   hallikurssi      
14.3.   hallikurssi 
21.3.    hallikurssi 

Kohinan kesän 2012 kurssit
25.5.-27.5.   Koskimelonnan alkeiskurssi  Kymijoella
8.-10.6.   pe-su  Koskimelonnan alkeiskurssi  Kymijoella.   
13.-15.7.   pe-su  Koskimelonnan alkeiskurssi Kymijoella.
3.-5.8.    Juniorileiri Kymijoella.
17.-19.7.   pe-su  Koskimelonnan alkeiskurssi Kymijoella.

Hinnat: aikuiset 140 euroa, juniorit (12-17v.) 60 euroa.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.kohinaa.com

Kolmen illan uimahallikurssi keskiviikkoisin klo 20-22.15  
Malmin uimahallissa. Hinta aikuisille 60 euroa, junioreille 
(12 -17v. ) 30 euroa.

Lisätietoja kursseista saa verkkosivuilta:
www.kohinaa.com  tai sähköpostilla 
koulutus@kohinaa.com/  
puheenjohtaja Kai Lindqvist 0505113639
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