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Viime kesä oli koskimelonnan harrastajille juhlan aikaa. Sateiset kelit toivat Kymijokeen ennen näkemättömät tulvat ja kosken kuohuista löytyi sopivasti haastetta niin
aloittelijoille kuin kokeneemmillekin melojille. Hyvä vesitilanne hyödynnettiin tehokkaasti ja melontakausi jatkui aktiivisena pitkälle syksyyn. Kesän kurssiemme kautta aloitti jälleen lukuisa joukko uuden harrastuksen ja oli ilo huomata miten nopeasti
lajiin on mahdollista päästä kiinni hyvässä seurassa.
Tämä vuosi tulee olemaan jälleen täynnä toimintaa ja mahdollisuuksia, niin koskimelonnasta kiinnostuneille aloittelijoille, junnuille kuin aktiiviharrastajillekin.
Järjestämme heti jäiden kaikottua näyttäviä tapahtumia, jotka keräävät koskimelonnan taitureita ulkomaita myöten. Kesäkuussa melontatukikohtamme Kontti toimii
freestylen SM-kilpailuiden keskiössä ja luvassa on mahtavat kilpailut suositussa Kinkkubingo -stopparissa. Tervetuloa mukaan Kohinan toimintaan, jota uskallamme väittää mukavaksi ja ennen kaikkea hyvän fiiliksen omaavaksi. Kesän kursseilla on vielä
tilaa, mutta ne täyttyvät kovaa vauhtia, joten ole liikkeellä ajoissa.
Nähdään kuohuissa!
Antti Paavilainen
puheenjohtaja
p.s. Nähdään iceBREAKissa sunnuntaina 14.4.2013, lisätietoja takakannessa
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Koskimelontaa
koskimelomattomille
Teksti: Ville Arkonkoski
Kuvat: Ville Arkonkoski, Jukka Kortesoja

Koskimeloja, noin karkeasti puhuen, on henkilö, joka on nuorena nuorekkaana aikuisena
saanut jostain kipinän kokeilla jotain uutta.
Ties mistä johtuen tuo kipinä on johtanut
kokeilemaan koskimelontaa. Esimerkillinen
koskimelojakokelaamme on ajanut itsensä
kokeneempien alan harrastajien seuraan, jotka
hämmentävät tätä uutta lajitoveria kummallisilla kajakeillaan ja termistöllä, josta aloittelija
ei ymmärrä hölkäsen pöläystä. Kun aloittelijan pää on saatu riittävän pyörälle ihmeellisillä
uusilla jutuilla, on aika saada hänet istumaan
kajakkiin, joka tuntuu aloittelijasta kamalan
pieneltä ja ahdistavalta.
Meidänkin esimerkkimme on hieman
kummastunut pienestä kajakistaan jossa tuntuu olevan jumissa ja jalkoihinkin alkaa sattua
viiden minuutin sisään kajakissa istuskellessa.
Sitten aloittelijallemme annetaan käteen mela,
hänet puetaan kypärään ja kelluntaliiveihin.
Mutta mikä pahinta, hänen käsketään laittamaan päälleen neopreeninen aukkopeitto, joka kuulemma estää veden pääsyn kajakkiin,
vaikka kauhistuttaa, että se tuntuu estävän
henkilömme pääsyn kajakista pois. Koskikin
kuohuu lähistöllä aiheuttaen mylvinnällään
harvinaisen isojen perhosten lepatusta jossain
navan ja selkäruodon välimaastossa.

kiikkeräkin se on. Esimerkkihenkilömme meloskelee kauhusta kankeana tasaisella, järveä
muistuttavalla alueella miettien, mitähän siellä koskissa tulee tapahtumaan kun tämä kajakki ei meinaa edes tasaisella käyttäytyä niin
kuin haluaisin.
Sitten henkilömme laitetaan kokeilemaan
kevyesti virtaavaa vettä, jossa hän huomaa,
ettei tässä ehkä ihan niin kalpaten käykkään
kuin sitä aluksi luulisi. Seuraavaksi kokeillaan kajakista poistumista veden varaan. Ohjaajansa ovatkin olleet etukäteen ajattelevaisia
ja auttaneet esimerkkihenkilömme kajakkien
asetuksia sellaisiksi että ne ovat riittävän hellästi kiinni pitäviä, jotta henkilömme pääsisi
kajakistaan uimasille ilman paniikkikohtausta
ja happivajetta.
Nyt kelaamme hieman aikaa eteenpäin
ja esimerkkimelojamme on melonut jo useita kertoja koskessa ja alkanut opettelemaan
koskimelontaa silkan selviytymiskamppailun sijaan. Hän on kuullut muilta harrastajilta kaikki termit jo useaan kertaan ja itsekin
puhuu jo luontevasti stoppareista ja kärrynpyöristä. Tässä kohtaa henkilömme harkitsee
jo oman koskimelontakaluston hankkimista,
ettei aina tarvitsisi lainata tai vuokrata kajakkeja sun muita releitä. Kelataan vähän lisää
aikaa eteenpäin. Henkilömme on jo melonut muutaman melontakauden, hommannut
koskenlaskukajakin ja freestylekajakin. Hän
meloo koko melontakauden ajan kavereidensa kanssa ja jopa käy ainakin kerran vuodessa
ulkomailla koettelemassa vähän taitoja suomea isommissa ja haastavammissa paikoissa.
Nyt esimerkkimme puhuu jo itsekin sujuvaa
melontakieltä ja miettii muiden harrastajien
kanssa mitenkä freestylekombot kannattaisi
pisteyttää ja heittelee ameriikan buuffeja dropeista kuin leffoissa ikään. Jos taitonsa eivät
vielä ole ammattimelojien elokuvien tasolla,
niin jutut ainakin ovat.

Onko vielä pitkä matka jonnekin?
Jännitys aiheuttaa esimerkkihenkilömme
kämmeniin hikoilua ja suunpieliin hiljaisia voimasanoja kun hän kävelee ohjaajiensa
kanssa kohti paikkaa josta he lähtevät melomaan. Vesillä kaatuminen tuntuu tässä vaiheessa jo väistämättömältä, eikä tilannetta
yhtään helpota, että ohjaajansa sanovat vähän
väliä; ettei se niin nuukaa vaikka vähän kaatuileekin ja joutuu uimaan, niinhän käy kaikille, se on ihan normaalia. Joka tapauksessa
vesille on mentävä, kun näin pitkälle ollaan
tultu. Vesillä kajakki tuntuu vaikealta meloa ja
5

Lettunuotiolla Sittarodeo -freestylekilpailujen jälkeen
Kelaillaanpa aikaa vielä vähän eteenpäin.
Nyt esimerkkimme on jo melonut itsensä kokeneeksi koskimelojaksi. Enää ei kiinnosta
väitellä freestylen pisteytyksestä. Tärkeämpää
on tehdä niitä pisteiden arvoisia liikkeitä. Eikä myöskään ole niin tärkeää katsoa melontaelokuvista esimerkkiä, vaan kokea samat
asiat kuin kauneimmissa elokuvissa. Kaverit
ovat melontakavereita, muita kavereita ei enää
olekaan niin montaa. Melomassa ollaan porukoiden kanssa läpi vuoden, melontakaudetkaan eivät ole niin tärkeä käsite kuin ennen.
Jututkin mitä esimerkkihenkilömme suustaan
päästelee alkavat olla enemmän kummallisia
kuin kansantajuisia. Hyvät jutut suolletaan
esimerkiksi virtaavan veden katselemisesta,
siitä kuinka sielu ja vesi ovat yhtä. Kuinka
meloessa tuntee olevansa kaiken yläpuolella ja
vain silloin kokee olevansa oma itsensä mutta

samalla ei kukaan. Vain itseys ja veden virtaus
jota on kaikki ja kaikkialla. Johan sitä moisista puheista normaalit kaverit säikähtää, ja
syystäkin. Mutta esimerkkimelojamme ilmeisesti on löytänyt itsestänsä koskimelojan, niin
kuin monet muut aiemmin ja moni tulee löytämään myöhemmin.
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Melomaan
oppii melomalla
Teksti: Toni Spännäri, Kuvat: Juho Wirpi, Reetta Koski, Jarkko Mikkola

Langinkoski on vaatinut veronsa jatkokurssilaisista

Se tavallinen tarina. Alkeiskurssista jää käteen kova polte lajiin
ja takaisin vesille, mutta myös
pieni toivottomuuden tunne.
Melonta tuntuu vaikealta, ja
omaa suoritusta vertaa väkisin
pidempään meloneisiin. Uudet
melontakokemukset eivät juurikaan paranna tilannetta. Sitkeän
yrittämisen kautta jotain pientä
kuitenkin tarttuu mukaan
koko ajan, ja toivo kasvaa.

jien toimintaa. Kajakin käsittely verrattuna
omiin taitoihin tuntui hyvin kaukaiselta. Aallolla surffaaminen näytti erittäin kiehtovalta,
mutta mahdottomalta. Sujuvasti nousevat eskimot näyttivät taas helpoilta.
Viimeiseen päivään herätessä kurssi alkoi tuntua hyvin melontapainotteiselta. Vesillä olon lisäksi melontaa tuli harrastettua
ruokatauoilla, saunassa ja jopa öisin. Päivän
kokemuksia kerrattiin jatkuvasti aloittelijoiden kesken. Koskimelonnan aloittamiseen
kuuluvat uinnit olivat tulleet hyvin tutuiksi
raikkaassa toukokuisessa Kymijoessa. Eskimokäännös ei sitten ollutkaan kovin helppo
sitä kokeillessa, eikä oikein perustaidotkaan
luonnistuneet. Toiset edistyivät huomattavas-

Alkeiskurssin kokemukset noudattavat hyvin
usein samaa kaavaa. Koskikajakki tuntuu ahtaalta, aika kiikkerältä vesillä ja virtaava vesi
jännittää tai jopa pelottaa. Oma melontakokemukseni oli lähes olematon ennen kurssille
osallistumista, joten nämä asiat vain korostuivat ensikosketuksessa virtaavaan veteen. Jotenkin siitä ensimmäisestä lossauksesta kuitenkin selvittiin. Ohjeita tuli paljon, mutta ei
niitä juuri ehtinyt kuuntelemaan. Piti keskittyä jännittämään.
Kurssin toisena päivänä siirryttiin kovempaan virtaan harjoittelemaan perusasioita,
kuten lossausta ja virtaanlähtöjä. Ohjeiden
kuuntelu alkoi jo sujua, toteutus ei. Melojan
ja kajakin yhteistyö tuntui aika hankalalta.
Tilannetta ei helpottanut, kun katseli ohjaa8

ti nopeammin, toiset uivat paljon vähemmän
ja jotkut saivat aikaan eskimokäännöksen ensimmäisellä yrittämällä. Yhteinen nimittäjä
oli kuitenkin löytynyt. Tätä oli saatava lisää.
Uintia ja eskimoita porukalla
Valokuvissa aallot näyttävät yleensä aina hyvin
pieniltä ja mitäänsanomattomilta. Rannalta
katsottuna taas saattaa hirvittää. Lajia kokeilemattomat ihmettelevät usein, mikä niissä nyt
niin jännittää. Tätä teoriaa pääsi testaamaan
jo alkeiskurssia seuraavana viikonloppuna,
kun tarjoutui mahdollisuus lähteä laskemaan
loputkin Kontin alapuolelta löytyvät kosket,
eli Koivukoski - Langinkoski -väli. Kosket olivat jo lapsuudesta tutut, joten mitään suuria
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yllätyksiä ei ollut luvassa. Koskenlaskua pystyi
jännittämään jo etukäteen. Lukuisien kaatumisten ja uintien jälkeen saavuimme Langinkoskelle, jossa kävimme tutustumassa edessä
odottavaan laskuun maista. Jos aikaisemmin
ei ollut pelottanut, niin asia korjaantui tällä
toimenpiteellä kertaheitolla. Aalto näytti massiiviselta. Kajakissa ei ehtinyt huomata taaskaan oikein mitään. Aallosta sujahdettiin läpi,
uintireissu koitti hieman myöhemmin.
Reissun jälkeen melontaan tuli melkein
kuukauden tauko, ja harrastus olisi voinut
tyssätä siihen. Polte kuitenkin kesti, ja koskeen oli taas päästävä. Päädyimme sillä kertaa lähes aloittelijaporukalla melomaan, mikä
tietysti lisäsi jännitystä entisestään. Samalla
reissulla tuli kuitenkin huomattua, että mikäli
porukasta löytyy edes joku reskutustaitoinen
ja eskimon hallitseva meloja, pärjää joella ihan
hyvin. Kunhan kaikki hieman katselevat toisten perään, ja samalla kertaa ei mennä aloittelijalle ”pahoihin” paikkoihin.
Tällaisella kokoonpanolla melottiin ja uitiin useat kerrat. Eskimon perusteet oli saatu
kohdalleen kesällä järjestetyllä eskimoklinikalla kolmen tunnin puurtamisen jälkeen. Sileäl-

lä vedellä nouseva eskimo ei kuitenkaan ihan
tuntunut korreloivan koskieskimon kanssa.
Eräänä päivänä eskimo kuitenkin nousi
pienessä koskessa, vähän kuin vahingossa. Ja
hieman sen jälkeen isommassa koskessa. Lukuisien toistokertojen myötä se alkoi nousta
yhä useammin. Kun jokainen surffiyritys ei
enää päättynyt uintireissuun, tulee yhdelle
kerralle toistoja huomattavasti enemmän. Lukuisat omat uintireissut eivät ole kuitenkaan
nekään jääneet painamaan, tulipahan sekin
harjoiteltua kohtalaisen hyvin.
Melomaan oppii
Kesän muuttuessa syksyksi huomasi viettävänsä suurimman osan vapaa-ajastaan koskessa. Konkareiden lisäksi siellä oli runsaasti
muita kesällä aloittaneita. On helppo puhua
asioista ja kokemuksista, kun ne ovat kaikilla tuoreessa muistissa. Porukkaa yhdistää hyvä tekemisen meininki ja terve, kannustava
ilmapiiri.
Toiset oppivat katsomalla Youtube-videoita, toiset joutuvat käyttämään kaikki mahNormipäivä Torminvirralla

dolliset keinot, eikä siltikään oppiminen suju
helposti. Useimpia yhdistävä tekijä on kuitenkin se, että takana on paljon harjoittelua
ja jatkuvaa rajojen hakemista. Neuvoja satelee edelleen, mutta nyt niitä on helpompi toteuttaa. Ja jos ei onnistu, niin taas yritetään
uudestaan. Aikaisemmin pelottaneet ja jännittäneet paikat tulevat tutummiksi, ja kokemuksen kertymisen myötä uusiin paikkoihin
voi suhtautua rationaalisemmin. Ja kaikki tämä vajaaseen puoleen vuoteen, aloittelija siis
edelleen. Eikä se pelko ja jännityskään lopu,
se hoituu paikkaa vaihtamalla.

Kymijoen Mini-Mega (huom. aalto voi
vaikuttaa luonnossa suuremmalta kuin kuvassa)

Aloita melontakausi ilman laseja

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

Welhonpesä oy

Jed

Star 2013

Canoe & Kayak UK Freestyle
Kayak of The Year Winner!
Pyranhan uutuus Freestylekajakki, Nopeampi, Helpompi,
Ilmavampi! - Parempi!

Sweet Shadrach
Goretex
koskianorakki

Werner ja Robson
koskimelat

Jacksonin uutuus Freestyle kajakkisarja kaudelle 2013, 3 kokoa.

Welhossa tunnetusti parhaat hinnat!
Hiko kelluntaliivit, asusteet,
ym. melontavarusteet.
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Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala, puh 09-8798886
welho@nettilinja.ﬁ www.welhonpesa.ﬁ

11

Vain 90 km
Helsingistä!
Muista myös!
ät
yspäiv
• Lomat • Virkist
• Tapahtumat • Juhlat
• Kokouspäivät • Teemaviikonloput

Aktiivista lomaa
kylpylässä!

Reippaile: Lohjanjärven melontareitit, frisbee-golfia, futiskenttä, iso monitoimihalli, kuntosali, uintia, monipuolista
lomaohjelmaa… Hemmottele: kylpylän allas- ja saunaosastolla sekä monipuolisissa hoidoissa: hieronnat,
kosmetologin hoidot, suolahuonehoidot, kylpyhoidot…

Keskustie 121
myyntipalvelu p. 030 608 40
09120 Karjalohja
www.paivakumpu.fi

Enemmän elämyksiä Kuopion Rauhalahdessa
Monipuolista lomaa
Rauhalahdessa voit nauttia kauniin
Kallaveden järvi- ja saarimaisemista.
Tiistaisin ja kesätorstaisin koet aitoja
elämyksiä savusauna- ja perinneillassa Jätkänkämpällä. Hemmottele
hoidoissa ja kylpylässä sekä ruokalistamme antimilla. Illan tullen on
tarjolla monenlaista viihdettä - esim.
KUOPIO p. 030 608 30
tanssia, musiikkia ja karaokea.
www.rauhalahti.fi

Tarttuvaa energiaa
— jokaiseen hetkeen!
LIIKUNTA | HYVÄ OLO | RAVINTO | TERVEYS

Tila
osoitteea
www.fi ssa
t.fi

Kohinan nuorisoleiri 2012

Kuvat: Kai Lindqvist

Jos tuntuu siltä, että lapsenne
eivät ole saaneet elokuun
alkuun mennessä pitkästä kesälomastaan irti vielä kaikkea,
mitä lomasta irti voi saada,
tai jos ylimääräistä energiaa
vielä riittää, tuokaa lapsenne
Kohinan järjestämälle koskimelonnan nuorisoleirille
on viimekesän nuorisoleiriläisten
mietteitä ja kokemuksia leiristä.

10.8.-12.8.2012 me junnut saimme viettää
mahtavan koskimelontaleirin kontilla. Mukaan mahtui kaikenlaisia, eri-ikäisiä, kaksikielisiä, kokeneempia ja kokemattomampia
melojia, tyttöjä ja poikia ympäri Suomea,
mutta kaikkia yhdisti se, että halusimme oppia enemmän melontaa! Moni oli kuullut leiristä kavereilta tai perheenjäseniltä, myös GoExpo-messut olivat tehneet tehtävänsä.
Leiriin kuului mm. paljon melontaa, syömistä (kuten freestyle-soppaa, jonka sisällöstä kukaan ei oikein ollut varma) saunomista, nuotiolla lettujen ja makkaroiden paistoa,
oleskelua ja vielä vähän lisää melontaa. Ja tällaista siellä sitten oli:
Miksi päätitte tulla leirille?
-Halusimme oppia enemmän melontaa hyvässä seurassa, kommentoivat Jimi, Lauri T ja
Kevin. Eetu taas tuli koska viime vuonna oli
kuulemma ollut hauskaa.
14

Mikä leirillä ei ollut kivaa?
-Hmmm, varusteiden riisuminen, kajakin
kantaminen, nenänipsun unohtaminen eivät
olleet mieluisia asioita, miettivät pojat. Ja sisävessan täysi likakaivo, koska joutui käyttämään huussia tai käymään nurkalla, huutaa
Juuli naurahtaen.

Vielä loppuun ”pro”-ryhmän vetäjämme
Teemu Väliahteen kommentti:
-Leirillä oli mukava ja rento meininki, kaikki
junnut olivat innokkaita ja kehittyivät paljon,
potentiaalisia uusia koskimelojia!
- Elli Herranen, (16)

Mikä leirillä oli kivaa?
-Kaikkien mielestä melonta oli hauskinta.
Hyvänä kakkosena tuli syöminen.
Juuli, mitä sattumuksia leirillä kävi?
-No mela lähti kädestä ja kaaduin ja pää kolahti kiveen ja jouduin uimaan! Ja kun pääsin
hyvin surffailemaan, niin GoPro unohtui laittaa päälle.
Ensivuoden leirille toiveena olisi enemmän
koskien laskua, surffailua, toisiin tutustumista, parempia varusteita ja sisävessan sallittu
käyttö.
15

Junnuleiri Pro-ryhmäläisen silmin
Kohinan junnuleiri on suunnattu aloittelijoille, mutta viime kesänä Kohina halusi tarjota
leirimahdollisuutta myös kokeneemmille juniorimelojille. Näin päätettiin järjestää leiri
niin, että maajoukkuemeloja Teemu Väliahdet lähti luotsaamaan kokeneempien melojien ryhmää.
Melomaan lähdimme kahdessa ryhmässä. Uudet melonjanalut harjoittelivat perusmelontataitoja pienemmässä virrassa, kuten
virtaanlähtöjä ja lossausta. Me kokeneemmat
suuntasimme hieman jokea ylävirtaan Torminvirralle, josta löytyy koski useine surffiaaltoineen. Ensialkuun tutustuimme paikkaan
surffaillen, mutta hetken kuluttua alkoikin jo
armoton freestyleliikkeiden harjoittelu. Liikkeiden kirjo on suuri. Kajakkia voi pyöritellä vaakatasossa, pystyssä tai hypätä ilmaan
sen kanssa. Tästä johtuen jokaiselle löytyi jokin uusi temppu treenattavaksi. Välissä toki

hiottiin vielä aiemmin opittuja liikkeitä vielä
paremmiksi.
Kun temput Tormilla alkoivat onnistua,
muutama rohkeni kokeilemaan hieman haastavampaa stopparia, Kinkkubingoa. Samaisessa paikassa saimme nähdä myös, kun Teemu-ohjaaja kävi pyörittelemässä kajakkiaan
ja näytti meille mihin kaikkeen pieni muovinen hassu vene pystyy, kun on harjoitellut
ahkerasti.
Leirillä oli positiivinen mieli ja jokainen
oppi jotain uutta viikonlopun aikana. Voisin
siis sanoa, että viikonloppu oli erittäin onnistunut ja kaikki saivat uusia kokemuksia. Toivottavasti samoja kasvoja nähdään ensikesänä
melomassa, leireillä sekä kursseilla.
-Vilma Karttunen (16)
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Sommarläger för ungdomar 2012
Mamma övertalade mig att gå på ett forspaddlingsläger på sommaren. Jag gick med
på det för att pröva någonting nytt och då en
kompis fick lov att åka med.
När lägret närmade sig hände det någonting som hindrade min kompis från att komma, men jag deltog ändå. Lägret skulle vara i
3 dagar och jag var lite nervös eftersom jag visste att jag inte skulle känna någon.
Mamma och jag körde till Kotka och hon
skulle vara med som hjälpledare i vattnet den
dagen. När alla var på plats presenterade sig
alla och här fanns nu pojkar och flickor från
både trakten och närmare mitt hem, Helsingfors och Esbo.
Vi var två finlandssvenskar på lägret, jag
och en pojke. Jag visste inte riktitgt vad som
väntade mig på lägret men när vi satte oss i
kajakerna i vattnet började spänningen och
det roliga.
Alla hade lite olika erfarenheter av sporten,
jag hade bara paddlat på hav, inte i fors förr.
Vi lärde oss att ta oss över forsen, där var det

viktigt att ha kajaken i rätt vinkel mot forsen
och att luta sig mot rätt håll.
När man förstod hur, blev d et lätt. För säkerhetens skull skulle alla kippa sin kajak med
flit för att öva räddningen, jag tyckte det var
en obehaglig tanke att vara under vattnet och
sitta fast. Men gjorde det ändå. När jag kippade tänkte jag panikera men tänkte sedan på
allt man skulle göra och drog öppningstäcket
loss och simmade ut, det var inte så farligt alls.
Vi åkte mycket ner för forsen och det var
en av de roligaste delarna av paddlingen. En
annan sak som MÅSTE prövas är att åka ner
utan kajak, bara flyta på sin flytväst ner för
forsen, - jätte roligt.
Bra ledare och lite annorlunda sällskap
än hemma i Helsingfors (men riktigt trevliga
människor!), mysigt hus och bra stämmning
gjorde lägret riktigt roligt fast jag kom ensam
utan kompis. Jag fick nya kompisar, nya erfarenheter och ett roligt minne till min sommar 2012.
-Liv Telivuo (13)
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Tervetuloa
Kontille!
Kohinan ylpeys, Kontti,
on koskimelojan keidas
Kymijoella. Talkootyönä
rakennettu Kontti sijaitsee
Pernoonkoskien rantamilla,
maaseutumaisemassa peltoaukean ja muinaismuisto-alueena
suojellun koskenranta-harjun
välissä.
Konttia käyttävät Kohinan ja yhteistyöseurojen jäsenet. Kontilta käsin kohinalaiset käyvät
melomassa Kymijoella. Kontissa järjestetään
Kohinan kurssit ja muita tapahtumia, sekä
säilytetään seuran melontakalustoa.
Kesäisin Kontti on täynnä kohinalaisia, erityisesti viikonloppuna Kontin sauna ja grilli
ovat kovassa käytössä. Jäsenille Kontin käyttö on ilmaista. Kontti onkin kesäisin monen
kohinalaisen toinen koti.
Kontissa on talvilämmin klubirakennus ja
erilliset kalustovarastorakennukset, jotka ympäröivät suurta suojaisaa pihaterassia. Varastorakennusten katolla on iso kattoterassi
grillipaikkoineen.
Konttia voi myös vuokrata yksityiskäyttöön.
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Näytämme tien
energiatehokkuuteen
Schneider Electric tarjoaa
integroituja ratkaisuja asuntoihin,
rakennuksiin, teollisuuteen, infrastruktuuriin ja IT-keskuksiin.

Kuva: Timo Rokka

KONTTIA vuokrataan myös muille kuin melojille. Vuokralaiset ovat tervetulleita erityisesti talvella,
melontakauden jo hiljennyttyä.

Tilat:

Sisätila 90m²
Terassi 100m², osittain katettu

www.schneider-electric.fi

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

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.

LASITERASSIT

Ajo-ohje:

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

LASITERASSILLA

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

Lisätietoja ja varauskalenteri:
kontti@kohinaa.com
Kohina-koskimelonta ry
www.kohinaa.com
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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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Kuva: Juho Wirpi

Teksti: Kai Heltola

Olenko minä
koskimeloja?
Jan-Peter ja Heli kävivät ylävuoristokiipelilykurssilla Chamonixissa. Kurssi maksoi neljätuhatta euroa. Saimme kaikki seurata kurssin
etenemistä heidän blogistaan. Myös twiittauksia putkahteli tunneittain, ja jo kurssille
lähdön kaavailuista ja suunnitelmista lueskelimme facebookista pitkin edellistalvea. Tonnit eivät menneet hukkaan, koska ylävuoristokiipeilystä tuli molempien elämäntapa, tai
pikemminkin lifestyle, jota voimme seurata
heidän yhteisestä blogistaan. Jopa Berg-Günther-kiipeilytarvikeliike tukee heidän harrastustaan ilmaisin naruin ja tarroin!

Jemica ilmoittautui basehyppykurssille
Norjan Vossiin. Kurssi maksoi tuhansia, mutta ne eivät menneet hukkaan! Jemica tutustui
basehyppyguruihin ja on nyt heidän facebookkaverinsa. Jemican lifestyle on nyt outdoor, ja
tylsä työ opettajana sai jäädä. Jemica asuukin
kesät vanhan pakettiauton peräkontissa, talvet
pietarilaisessa basehyppelykommuunissa.
Jukka tuli Kohinan koskimelontakurssille Kymijoelle. Jukka uida räpikehti koko viikonlopun ajan. Pikku hiljaa Jukka oppi melomaan koskissa, kun jaksoi käydä lähes joka
tiistai iltamelonnoilla kokeneempien melojien
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kanssa. Jo saman vuoden syksynä Jukka uskalsi surffailla muutamia aaltoja ja oppi eskimopyöräyksen alkeitakin. Koskimelonnasta ei
tullut Jukan lifestyleä. Jukka ei edes alkanut
pitää blogia, ja facebookissakin meuhkasi vain
hänen rouvansa. Eikä kurssiinkaan uponnut
tonneja, parilla satasella Jukka maksoi kurssinsa, Kohinan liittymismaksun, jäsenmaksun
ja uuden melonta-anorakkinsa. Muut välineet
löytyivätkin seuralta. Jaa outdoor? No Kohinallahan on talviasuttava mökki Kymijoen
rannalla, ei edes liian outdoor.
Koskimelonta on mukava harrastus. Koskimelonta sopii jokaiselle, ja jokainen teistä
oppii melomaan koskissa. Statuksen nostajaksi, meriittien metsästykseen, arvostuksen
ammentajaksi tai uudeksi ammattiksi siitä ei
kyllä valitettavasti ole, tuskin edes lifestyleksi.
Siksipä onkin kovin ikävää, että koskimelonta
usein liitetään samaan harrastusnippuun extremenä ja lifestylenä mainostettujen itsen-

särikkomislajien kanssa. Tämä ikävä valinta
on kyllä erheytyneiden markkinamiesten, ei
harrastajien, tekemä ja turhan paljon pelottaa
tavallisia ihmisiä, joille koskimelonnalla olisi
paljon tarjota.
Minä itse olin koko lapsuuteni ja nuoruuteni hyvin liikuntavastainen. Pitkä ja kömpelö, lukion liikuntanumerokin 6! Joskus opiskeluaikoina aloin meloa, koska se vaikutti
sopivan hidastempoiselta ulkoilutavalta loivaliikkeiselle nuorukaiselle. Pian kokeilin koskimelontaa, ja se vei mukanaan. Koskimelonta
sopi aralle ja tasapainottomalle (tulkitsee lukija miten lystää) ihmiselle hyvin, koska kaatumisen kamalin mahdollinen seuraus oli uiminen, ja uiminen tekee harvoin kipeää.
Harrastuksena koskimelonta muistuttaa
enemmän espanjan kielen opiskelua työväenopistossa tai patikointia kuin ylävuoristokiipeilyä tai laskuvarjohyppelyä. Koskimelonnassa on koko ajan uutta opeteltavaa., mutta
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opiskelun tahdin voi päättää täysin itse. Ja
usein melotaan ulkona, paitsi talvella sisällä
uimahallissa. Koskimelonnassa virheet kuitenkin harvoin sattuvat. Siksipä koskimelontaa voikin suositella myös tällaisille runopojille ja -tytöillekin.

Otsikossa kysyin, olenko meloja. Tuskin.
Tai en enempää kuin kuin hiihtäjä, perunan
keittäjä tai kahvin juojakaan. Ihminen pyrin
olemaan ja harrastan monia asioita. Koskia
käyn melomassa yli 50 päivänä vuodessa, kahvia keittelen kyllä vielä useampana.
Melontaa ei pidä ottaa liian vakavasti, sitä voi harrastaa usein, kerran viikossa, kerran
kuussa tai vaikka kerran kesässä. Kaikki tavat
ovat yhtä hyviä, ja jokainen meloja on yhtä
tärkeä seurallemme Kohinalle. Tervetuloa alkeiskursseillemme ja seuraamme!
P.S. Kyllä joukkoomme lehmänhermoiset
hurjakkeetkin mahtuvat! Norjan retkillämme
voi valita vaikka joka päivä uuden yli 10-metrisen vesiputoksen laskettavaksi, undercutit
kutsuvat, roosterit suhisevat kauhistuttavasti
ja keväisiltä kotoisilta tulvajokiretkiltäkin pääsee näpsäkän helposti lääkärin kanssa jutustelemaan. Pakko ei ole.

KUUMOTTAVA KAUDENALOITUS

Nurmijärven Myllykoskella
M
13.4.2013 klo:1400-1600
B
Koskimelonta.com
F 2013
YLLYKOSKI
IGWATER
ESTIVAL

kauhistusta + lettuja ja makkaraa!
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kouluttaa 2013
Koskimelonnan kokeileminen ja
uuden harrastuksen aloittaminen
on nyt helpompaa kuin koskaan.
Tervetuloa mukaan!

Kohinan kurssit 2013
Uimahallikurssi 6.-20.3.2013
Alkeiskurssi
24.-26.5.2013
Alkeiskurssi
7.-9.6.2013
Alkeiskurssi
19-21.7.2013
Nuorisoleiri
9.-11.8.2013
Alkeiskurssi
16.-18.8.2013

Malmin uimahalli
Kymijoki
Kymijoki
Kymijoki
Kymijoki
Kymijoki

Hinnat: aikuiset 140 €, juniorit (12-17v) 60 € ”täysihoidolla” eli sis. myös ruuat
Kohina panostaa erityisesti junioritoimintaan. Olemme rakentaneet Kymijoen rantaan melontatukikohdan, Kontin, josta käsin
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
Melonta- ja Soutuliiton virallista sisältösuositusta. Kurssitodistuksella voi hakea
minkä tahansa melontaseuran jäsenyyttä.
Todistusta saattaa tarvita myös kajakkia
vuokrattaessa.

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

Yrityksille

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

Helposti mukaan
Kohinan kursseille pääsee mukaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen Kohinan
verkkosivujen koulutusosiossa. Koskikursseilla ei tarvita omia melontavarusteita.
Pääsyvaatimuksena on ainoastaan uimataito ja normaali terveydentila.
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