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Tervehdys!

Viime vuosi oli melkoista hulinaa erilaisten tapahtumien merkeissä, ja tämä näkyi 
myös Kontilla. Tälle vuodelle päätettiin keskittyä alkeiskurssitoiminnan lisäksi myös 
entistä tarmokkaammin nykyisiin jäseniin. Jatkokurssien ja muiden tulevien lyhyem-
pien tapahtumien rinnalla tämä on tarkoittanut myös sitä, että kesälle on järjestetty 
enemmän vapaita viikonloppuja. 

Tämän vuoden Kohina-lehden numerokin hieman heijastelee samaa linjaa ja juttu-
tarjonnassa on yritetty huomioida myös jo harrastuksessa kiinni olevia. Parissakin ar-
tikkelissa puhutaan pelosta, tuosta ehkä hieman kielletystäkin aiheesta. Kuitenkin se 
yhdistää erilaisissa tilanteissa useimpia koskimelojia, aloittelijasta konkariin. Jossain 
vaiheessa tekee myös mieli lähteä hakemaan näitä kokemuksia muualta. Norja on 
varmasti se perinteisin matkakohde, mutta tässä lehdessä on esitelty myös muutamia 
muita vaihtoehtoja. Näissä kannattaa huomioida, että nesoveltuvat osittain myös kos-
kimelontauransa alussa oleville. 

Lehdestä löytyvät perinteisesti alkeiskurssien sekä nuorisoleirin ajankohdat. Alkeis-
kursseja järjestetään tänä vuonna yksi vähemmän kuin aikaisemmin, joten kannattaa 
olla liikkeellä ajoissa mikäli haluaa kurssille! 

Nähdään koskella!

Toni Spännäri
puheenjohtaja
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Kohina-lehti
Päätoimittaja: Toni Spännäri
Taitto: Kohinalaiset
Kuvat: Kohinalaiset
Kustantaja: Kohina -koskimelonta ry
www.kohinaa.com
Painos: 1000 kpl

Kannen kuva: Jukka Kortesoja
Sisäkannen kuva: Pasi Järves
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Pelko on tunne kuvitellusta tai todellisesta 
uhasta. Keskeistä siinä on tunne hallinnan me-
nettämisestä, jäämisestä avuttomana tilanteen 
armoille. Tämä synnyttää jatkuvan psyykkis-
fyysisen hälytystilan elimistön virittyessä ’tais-
tele tai pakene’- tilaan. Samalla päätöksenteko 
pelkistyy ja nopeutuu: yksityiskohtia sivuute-
taan, ratkaisujen laatu heikkenee.
Pieni pelko ja sopiva paine on hyväksi. Sil-
loin suoritustasomme on parhaimmillaan. Jos 
paineet ylittävät kriittisen pisteen suoritusky-
kymme romahtaa. Toimintamme muuttuu 
pirstoutuneeksi tai avuttomaksi ja aivomme 
viestivän punaisella: pakko selvitä, pakko, en 
osaa, en pysty!.
Ulospäin pelon merkit vaihtelevat. Toiset se 
saat puheliaiksi ja toiset sulkeutumaan kuo-
reensa. On tavallista että pelkäävä passivoi-
tuu, alkaa viivytellä toimintaan ryhtymistä 
ja selitellä omaa jahkailuaan parhain päin. 
Vakuuttelun tarve kasvaa, ehkä myös pikku-
tarkkuus. Toisinaan hän taas saattaa näytellä 
korostuneen välinpitämätöntä. Toiset pelko 
tekee ärsyyntyviksi, jopa vihamielisiksi, hei-
dän keskittymiskykynsä saattaa selvästi hei-
ketä, unohtelu lisääntyä ja toiminta muuttua 
poukkoilevan aktiiviseksi. 
Kokemuksesta riippuen samankin ihmisten 
kyky toimia erilaisissa ääritilanteissa vaihtelee. 
Keskiarvona on kuitenkin arvioitu, että yllät-
tävissä hätätilanteissa noin 10 % ihmisistä säi-
lyttää malttinsa, 75 % suhtautuu tilanteeseen 
epärealistisesti tai vähätellen ja noin 15 % me-
nettää käyttäytymisensä hallinnan, joutuu pa-
niikkiin tai muuttuu täysin apaattiseksi

Paineessa vaihtoehdot unohtuvat 
Ryhmässä toimintatavat muuttuvat hierark-
kisemmiksi, pohdiskelevuus ja keskustelu 
vähenee eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja haluta 
miettiä. Ryhmäajattelu ja toisten toiveiden ja 
oletettujen mielipiteiden myötäily lisääntyy. 

Tällöin jätetään helposti huomiotta tärkeitä-
kin tehtyjä päätöksiä kyseenalaistavia tietoja 
ja huomioita. 
Meloessamme Ahvenanmaan ympäri olim-
me mielestämme säiden paranemista odotelles-
sa ”hukanneet” jo liikaakin aikaa. Suojaisella 
leiripaikalla päätimme viimeistä sääennustetta 
tarkistamatta meloa avomerireittiä retken pää-
tepisteeseen. Tuuli voimistui nopeasti 19 sekunti-
metriin. Palaaminen oli takaa puhaltavan tuu-
len voiman vuoksi mahdotonta. Seurasi kuuden 
ja puolen tunnin kamppailu selviämisestä. 
Tekemämme päätös oli tutkimusten mukaan 
yleisin retkillä vaarallisiin onnettomuuksiin 
johtava virhe. Aika- tai sosiaalisessa painees-
sa kieltäydytään huomioimasta tärkeitä vih-
jeitä olosuhteiden heikkenemisestä ja ote-
taan typerä riski. Toinen kuoleman sisar on 
ylirasitus. Väsymys herkistää pelolle ja lisää 
jo sinällään virhesuorituksia. Erityinen vaa-
ra piilee sen huomaamattomassa kehittymi-
sessä. Ylirasitus kasvaa pikkuhiljaa ilman, et-
tä missään vaiheessa tulee selvää rajaa, jossa 
huomaisi kriittisen pisteen lähestyvän ja mikä 
pakottaisi päätökseen asian suhteen. Kun raja 
sitten ylittyy, on tilanne hetkessä kertaluokkaa 
vaarallisempi
Väsymystä on vaikea havaita myös siksi, että 
ihmiset eivät sosiaalisten paineiden ja pelko-
jensa vuoksi halua aina siitä kertoa tai jopa 
peittelevät sitä. Ylirasitus synnyttää univai-
keuksia. Kun unettomuus edelleen lisää väsy-
mystä, on noidankehä valmis. Noidankehän 
katkaisijana on vetäjän kokemus sekä tukea 
antava ja avoimuutta korostava johtamistyyli 
kriittisen tärkeä.

Täytänkö paikkani
Toisin kuin luulisi, yleisimmät pelot retkillä 
eivät tutkimusten mukaan liity olosuhteiden 
vaarallisuuteen, sääolosuhteiden nopeisiin 
muutoksiin tai muihin vastaaviin tekijöihin. 

TANSSISSA 
PELKOJEN 
KANSSA

Pelko on osa olemustamme. 
Parhaimmillaan se estää 
onnettomuuksia ja virheitä, 
pahimmillaan se synnyttää 
niitä.

Kuvassa: Teemu Väliahdet ja Money drop

Teksti: Ilkka Nieminen

Kuvat: Tapio Antere ja Ville Arkonkoski
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Yksi pelottavimpia tilanteita koskimelonnassa - maista tapahtuva tuijottelu

Suurimmat pelkomme kohdistuvat menesty-
miseemme muun ryhmän jäsenenä. Siihen, 
että emme ehkä pystykään täyttämään paik-
kaamme emmekä olemaan meihin kohdiste-
tun luottamuksen arvoisia. Pelkäämme, että 
emme selviä muun ryhmän vauhdissa tai em-
me saa kunnolla nukuttua tai syötyä tai että 
joudumme muiden eristämiksi. Melkein pa-
hinta olisi jos oma kyvyttömyytemme estäisi 
muuta ryhmää saavuttamaan tavoitetta tai pi-
tämästä aikataulua.
Osaamme varautua vaaroihin oudoissa tai 
vaikeissa tilanteissa. Ongelma onkin siinä, 
että useimmiten onnettomuudet tapahtuvat 
nimenomaan arkisissa tilanteissa ja erityisesti 
silloin, kun olemme rasittuneita tai väsynei-
tä. Esimerkiksi vuoristokiipeilyssä onnetto-
muudet tapahtuvat yleisimmin alas, ei ylös 
mentäessä. 

Joustamattomuus on sukua 
kuolemalle
Paras lääke onnettomuuksien ehkäisyyn on 
sama kuin pelonkin hallintaan. Varotoimen-
piteitä pitää toistaa niin usein, että ne auto-
matisoituvat ja muuttuvat rutiineiksi. Näin 
tilanne on yhtäkkiä silloinkin tuttu ja hallin-
nassa kun ”mahdoton” tapahtuu.
Pelätessämme me helposti jännitymme ja 
juutumme kiinni johonkin ajatukseen tai 
käyttäytymismalliin. Juuri se täytyisi estää. 
Vaaratilanteissa joustamattomuus on sukua 
kuolemalle, se estää meitä toimimasta järke-
västi ja muuttuvan tilanteen mukaan.
Pelon vallassa on tärkeintä yrittää rentout-
taa itsensä. Rentoutumisen peruspilari on 
oikea hengittäminen ja kyky keskittyä it-
se valitsemiinsa asioihin. On välttämätön-
tä löytää tilanteesta jotain mikä on omassa 
kontrollissamme. 

Heti kun pystyt rentouttamaan itsesi, pystyt 
myös ottamaan ison osan vaarallisuuden tun-
teesta hallintaasi. Rentoutumisen teho perus-
tuu siihen, että ihmisellä voi olla vain yksi val-
litseva tunnetila kerrallaan. Jos se on rentous, 
se ei voi olla pelko.
Virheet ketjuuntuvat, pieni virhe alussa altistaa 
suurelle jatkossa. Aiemmin mainitulla melonta-
retkellä havahduin keskellä Ahvenanmerta sii-
hen, että käteni olivat muuttuneet täysin tun-
nottomiksi. Kauhun sekuntien jälkeen tajusin, 
mistä oli kyse. Olin peloissani puristanut melaa 
niin voimakkaasti että käsien verenkierto oli es-
tynyt ja kädet olivat puutuneet tunnottomiksi. 
Ainoa keino selvitä oli sulkea mielestä kaikki 
muu paitsi pystyssä pysyminen ja oma hengi-
tys: sisään hengitys – yksi, kaksi, kolme – ja ulos 
hengitys –yksi, kaksi, kolme, neljä – jne. - Hi-
taasti, kovin hitaasti, rentous voitti alaa ja tun-
to palasi käsiin. 

Pelko syntyy hallinnan tunteen puuttees-
ta. Siksi harjoittelu, jossa tehdään odotta-
mat ja vaarallisilta tuntuvat tilanteet tutuik-
si, on avainasemassa. Niin tekevät lentäjät, 
urheilijat, kirurgit, sotilaat, kiipeilijät, budo-
kat ja ylimalkaan kaikki, jotka joutuvat toi-
mimaan äärimmäisissä ja hengenvaarallisissa 
tilanteissa. 
Esimerkiksi syöksylajeissa koskissa ja rinteillä 
osallistujat käyvät tulevia laskujaan läpi kym-
meniä ja satoja kertoja. Rytmi ja jokainen lii-
ke opetellaan etukäteen ulkoa ja jokainen yl-
lättävä olosuhdemuutos mietitään etukäteen, 
jotta aidossa tilanteessa mikään ei johtaisi hal-
linnan menettämiseen tai hätiköintiin.
Tärkeintä on oppia perusasiat ja –tekniikat 
niin hyvin, että pystyy suorittamaan ne auto-
maattisesti, ilman tietoista harkintaa. Kun ti-
lanne on päällä, aikaa ja resursseja ei enää ole 
opetteluun eikä suunnitteluun.

Mutkan takaa löytyy kauhuja
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Onkin sanottu, että amatöörit harjoittelevat, 
kunnes he osaavat tehdä suorituksen oikein. 
Ammattilaiset harjoittelevat, kunnes he eivät 
enää pysty tekemään sitä väärin.

Pelkäävän auttaminen
Kun haluamme auttaa pelkäävää pääsemään 
pelostaan yli, on tärkeintä edetä hänen ehdoil-
laan. On annettava hänelle se aika keskittymi-
seen ja valmistautumiseen, minkä hän haluaa 
ottaa. Hänen pelkoaan ei missään tapauksessa 
saa vähätellä.. Maltti on tärkeää, rauhallisuus 
tarttuu.
Pysyviä tuloksia saadaan etenemällä portait-
tain helpoista asioista vaikeimpiin ja tarjo-
amalla aina portaiden välissä mahdollisuus 
työstää tapahtunutta ja rentoutua.

Näytetään oikeita suorituksia esimerkkeinä ja 
tarjota lisää tietoa. Mutta ei kannata vähätellä 
vaaroja eikä valehdella, sillä pelkääjä on meitä 
parempi asiantuntija huomaamaan pelottavat 
yksityiskohdat. Jos suorituksessa tulee epäon-
nistuminen - vaikka kaatuminen koskessa - 
palataan takaisin aiemmin opittuun ja palau-
tetaan näin itseluottamus.
Ei ole realistista eikä tarpeenkaan pyrkiä hä-
vittämään pelkoa kokonaan. Pelkohan on tär-
keä suojelumekanismi ja se valmistaa meitä 
monella tapaa kohtaamaan haastavan ja jos-
kus vaarallisenkin tilanteen. 
Rohkea ihminen ei ole peloton, vaan hän on 
pelkäävä, joka pystyy hallitsemaan pelkoaan ja 
toimimaan vaativassakin tilanteessa järkevästi 
ja hallitusti.
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Tuohon Slovenian matkailusloganiin on vai-
kea olla yhtymättä. Ihminen, joka tykkää kau-
niista maisemista, turkoosinkirkkaasta vedestä 
joessa, koskimelonnasta, muista ulkoiluakti-
viteeteista ja leppoisasta meiningistä ihastuu 
varmasti Sloveniaan. Liityin Kohinaan syksyl-
lä 2012 ja tutustuin nopeasti mukaviin kans-
samelojiin. Talvella yksi heistä, Hanna, laittoi 
viestiä: ”Sattuisiko sinua kiinnostaa melonta-
reissu Sloveniaan?” Vastasin aika nopeasti että 
tottahan tällainen retki kiinnostaa. Siitä alkoi 
reissun suunnittelu. Saimme hyviä vinkke-
jä muilta aikaisemmin Soca-joella vierailleil-
ta melojilta, ja nyt on hyvä aika laittaa vinkit 
jakoon. 
Reissuun oli käytettävissä viikko aikaa. Pää-
timme yhdistää koskimelonnan ja kaupunki-
loman. Kaupungiksi valikoitui Venetsia, jos-
ta Bovecin kylään Sloveniaan on matkaa vain 

n. 190 km. Venetsiasta vuokrasimme auton, 
jolla pääsi käteväsi suoraan melontapaikoille. 
Muitakin vaihtoehtoja olisi ollut, esimerkiksi 
Slovenian pääkaupunki Ljubljana (135 km) tai 
Saksan puolella München (380 km). Bovec on 
pieni 1700 asukkaan kaupunki, josta ensim-
mäiset maininnat ovat vuodelta 1174. Bovec 
sijaitsee aivan Slovenian suurimman kansallis-
puiston kupeessa (Triglav National Park) ja on 
suosittu kohde myös muuhun luontoliikku-
miseen kuin melontaan. Soca-joen lähiympä-
ristössä on hienot patikointireitistöt, mahdol-
lisuudet mm. kiipeilyyn, maastopyöräilyyn ja 
varjoliitoon.
Ajankohtana oli heinäkuun alku, jolloin pa-
hin turistisesonki ei ole vielä alkanut. Bovecis-
sa on useita elämyspalveluyrittäjiä, jotka tar-
joavat myös opastettuja koskimelontaretkiä. 
Valitsimme Sport-Mix –nimisen yrityksen 

tuttujen suosituksesta. Varasimme etukäteen 
neljälle päivälle oppaan sekä varusteet. Otim-
me mukaan omat melontavaatteet, kypärän 
ja pelastusliivit (kahta viimeistä olisi voinut 
vuokrata paikan päältä). Oma mela olisi ollut 
ihan järkevä ottaa mukaan, mutta pärjäsim-
me hyvin lainameloillakin. Hintaan kuului 
oppaan palvelut, varusteet, kyyditykset lähtö- 
ja lopetuspaikkaan sekä Soca-joen pakollinen 
melontalupa. Tämä paketti maksoi n. 40€/
päivä. Melontalupa on hyvä hankkia myös 
silloin jos olet omalla porukalla liikenteessä, 
näimme tarkastajia lopetuspaikoilla muuta-
maan otteeseen. Koskia löytyy Soca-joesta 
monen eri tasoista, oppaan kanssa on helppo 
aloittelevankin melojan lähteä Socalle. Opas 
tietää sinulle soveltuvat paikat ja osaa suunni-
tella juuri sopivan päiväohjelman. 
Melontaretkemme alkoivat aina aamulla klo 
9 ja takaisin kylillä olimme klo 13 aikoihin.  
Meloimme jokaisena päivänä  oppaan kans-
sa ja meitä oli yhteensä kolme melko saman-
tasoista melojaa opastettavana. Oppaan voi 
ottaa myös yksin tai kokeneemman porukan 
kanssa. Meillä oli kullakin koskimelonnasta 
kokemusta noin vuoden verran, mutta joelle 
meni oppaan kanssa myös ensikertalaisia. Ko-
keneemmille taas löytyy haastavampia paik-
koja. Heinäkuun alussa (2013) oli vesimäärä 
hieman vähäinen. Parempi ajankohta olisi ke-
vät tai alkukesä jolloin vauhtiakin olisi koskis-
sa hieman enemmän. Oppaan kanssa melo-
misessa oli se hyvä puoli, että hän suunnitteli 
etukäteen mitkä paikat olisi minäkin päivänä 
meille sopivia. Päivittäin saatiin myös tekniik-
kaoppia, joka oli mukava lisä. 
Opas puhui sujuvaa englantia ja hauskuutti 
meitä jutuillaan melonnan lomassa. Koskis-
ta ei aikaisemmin ollut minulla ainakaan ko-
kemusta kuin Kymijoelta, etelän tulvajoilta 
ja Kuusamon Karhunkaato-reissulta. Suurin 

ero näihin kokemuksiin oli vuoristomaisemat 
ja se kirkasta kirkkaampikin vesi, eskimoakin 
tehdessä sai melkeinpä ihastella vedenalaisia 
maisemia. Joen alkulähde oli vuoren sisällä 
ja vesi oli todella kylmää. Ero ilmanlämpöti-
laan oli melkoinen.Kivet olivat lähinnä vaale-
aa kalkkikiveä, joten se lisäsi veden kirkkau-
den tunnetta entisestään. Joen alkulähde oli 
vuoren sisällä ja vesi oli todella kylmää. Ero 
ilmanlämpötilaan oli melkoinen, sillä ajan-
kohdan positiivisena puolena olivat helleläm-
pötilat. Joki oli todella kivinen ja osumaa tuli 
jos jonkin näköistä. Etukansieskimo olisi ollut 
hyvä hallita, meidän eskimot olivat hieman 
riskialttiita kasvo-osumille, eikä niiltäkään 
vältytty. Vaatetuksena käytimme anorakke-
ja ja pitkiä neopreenihousuja. Pitkällä kanjo-
niuinnilla meinasi tulla todella kylmä, mut-
ta rantaan päästyä kylmä vesi jo unohtui kun 
aurinko paistatteli kirkkaalta taivaalta. Koko-
naisuutena reissu oli hieno kokemus, eikä sitä 
voi kuin suositella!

I FEEL SLOVENIA 
– kajakista käsin
Teksti: Emma Ajo, taustalla myös matkakumppani Hanna Leikkola. Kuvat: Hanna ja Emma

Välillä melottiin ...

... välillä uitiin.
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RockStar 2014

Kauppakuja 10, 01800 Klaukkala, puh 09-8798886
welho@nettilinja.fi www.welhonpesa.fi 

Jacksonin uutuus Freestyle kajak-
kisarja kaudelle 2014, 3 kokoa.

Jed

2014 saatavana kahta 
varustelutasoa River ja C2014.

Welhonpesä oy

Werner ja Robson 
koskimelat

Hiko kelluntaliivit, asusteet, ym. 
melontavarusteet.

Welhossa tunnetusti parhaat hinnat!

Burn III

Burn III laskupaattien lippulaiva - 
on edeltäjäänsäkin leikkisämpi ja 
anteeksi antavaisempi. Uusi Con-
nect 2014 varustelu lisää säätö-
mahdollisuuksia ja mukavuutta 
entisestään.

Intergalactic

Lisää vinkkejä ja linkkejä:
Majoitus: Sport-Center, (http://www.bovec-sc.si), 2 eri kokoista huoneis-
toa. Keskustassa paljon edullisia huoneistoja vuokralla, sesonkiaikaan majoitus 
on hyvä varata etukäteen. Myös hotellimajoitusta kylästä löyty. Sport-Cente-
rillä on muuten mm. maastopyöriä vuokralla ja paljon erilaisia aktiviteetteja 
ohjelmistossa. 
Liikkuminen: kätevin tapa Boveciin on tulla autolla. Ljubljanasta tulee joitakin 
bussilinjoja, mutta matka kestää kuulemma hieman turhan kauan.
Ravintolat: Bovecissa on muutamia ravintoloita. Ruokaa on täyttävää ja viini 
on edullista. Välipalana kannattaa ehdottomasti kokeilla pääkadun varrella ole-
vasta pienestä lähikaupasta saatavia juustopiirakoita. Kyseiseen lähikauppaan oli 
aina tervetullut olo, valitettavasti en muista putiikin nimeä. 
Aktiviteetit: Sportmix (www.sportmix.si) koskimelonnan lisäksi raftingia, cany-
oningia ja hydrospeediä. Zipline: www.aktivniplanet.si
Shoppailua: Shoppailu Bovecissa ja lähiympäristössä on lähinnä melontavarus-
teiden ostoon soveltuvaa. 
Nähtävää lähellä: Source of Soca river, Soca-joen alkulähde, jonne on mel-
ko vaikeakulkuinen polku, näkemisen arvoinen. Useita vesiputouksia. Walk of 
peace theme trail. Mangart-vuorelle pääsee autolla kapeaa tietä n. 2000 metrin 
korkeuteen, jossa sijaitsee pieni sievä kahvila. Näkymät ovat upeat.

Sloveniassa pääsee melomaan kirkkaaseen turkoosiin veteen
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Viime kesänä pääsin vihdoin 
toteuttamaan pitkäaikaisen 
haaveeni, kun järjestin itseni 
koskimelonnan alkeiskurssille 
Pernoolle. 
Homma tuntui heti ensimetreillä niin hauskalta, 
että halusin ujuttaa sitä mukaan puolen vuoden 
sisään toteutuvaan toiseen suureen unelmaani; 
olin lähdössä pitkälle lomareissulle maastofilla-
rini kanssa Uuteen-Seelantiin.  
Sain ennen lähtöä Lariolan Ilkalta pari koski-
melontavinkkiä sinne pallon alapuolelle. Yksi 
oli Kaituna Cascades, koskenlaskua isoine drop-
peineen Kaituna-jokea alas koskari kaksikolla. 
Ja toinen oli NZ Kayak School Murchisonissa, 
Uuden-Seelannin eteläsaarella.
Kun matkan järjestelyt ja aikataulutukset  syk-
syn mittaan etenivät, varasin heti paikan alkeis-
kurssille Murchisonin melontakouluun. Melon-
takerrat koskessa olivat Suomen kurssin jälkeen 
jääneet kovin vähäisiksi muiden harrastusten 
viedessä aikaa ja päädyimme koulun yhteyshen-
kilön kanssa siihen, että aloittaisin  sielläkin vie-
lä perusasioiden ääreltä ’meet the river’-kurssilla.
Matkani alkoi kuitenkin pohjoissaarelta, eli en-
sin tuli vastaan Kaituna River, jonka tämä las-
kettava osuus sijaitsee Rotoruan lähistöllä. Tut-
kin jännityksellä esitteitä ja hämmästelin, että 
voinko selvitä seitsemän metrin putouksesta 
hengissä… Esitteessä kuitenkin luvattiin, että 
aikaisempaa melontakokemusta ei tarvita, joten 
kun täällä nyt kerran ollaan, niin…!
Jouluaaton aattona Kaituna Cascadesin opas 
tuli hakemaan minut majapaikastani. Heppu 

tuntui oikein pätevältä ja luotettavalta, ja het-
ken juteltuamme alkoi jännitys hälvetä.  Ensin 
käytiin perusasiat ja turvallisuusseikat läpi kui-
valla maalla, ja sitten vielä vedessä ennen alavir-
taan lähtöä. Harjoiteltiin muun muassa eskimo-
käännös, mikä olikin helppo nakki etuaukossa 
istuvalle. Halaat vain tiukasti kajakkia aukkaria 
suudellen (tähän piti kuvitella maailman ko-
meimman miehen kasvot) ja annat perämiehen 
tehdä työn. Wow, helppoa!
Melominen oli muutenkin niin nautittavan 
helppoa kun ohjaamossa istui todellinen pro, 
joka on viettänyt lähestulkoon koko elämänsä 
joella ja meloen. Päivän yksi parhaista anneista 
olikin saada kokea miten kaikki virtaan menot, 
kallistukset ja akanvirtaan poistumiset jne. oi-
keasti kuuluu tehdä ja miltä se tuntuu kun meno 
virrassa on aivan mielettömän sulavaa, varmaa ja 
virheetöntä! Upeaa! 
Toinen seikka mistä olin melko lailla pyörryk-
sissä oli jokimaiseman jumalainen kauneus. Iha-
na kirkas vesi, hienot putoukset,  pystysuorat 
kallioseinämät ja vehreä subtrooppinen kasvil-
lisuus. Opas kehuskeli ansaitusti, että eipä pöl-
lömpi office hänellä. Niin, ja ne dropit! Ei taida 
löytyä oikeita sanoja kuvailemaan fiiliksiä, mutta 
hymyt ja naurut venyivät kyllä korvasta korvaan 
ja luvatut adrenaliinit tuli lunastettua! Ei hukku-
misia, eikä edes kaatumisia. Jei!!

”Meet the River” - koskimelontaa 
Uudessa-Seelannissa

Teksti ja kuvat: Laura Janhunen

Kaituna Cascades

NZ Kayak School, Murchison
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Heti vuoden vaihteen jälkeen olin löytänyt tieni 
eteläsaarelle Murchisoniin, joka kutsuu itseään 
koskimelonnan pääkaupungiksi Uudessa-See-
lannissa. Pikkuruinen kyläpahanen sijoittuu kä-
tevästi yhden maan pisimmistä joista, Bullerin, 
varrelle ja alueella on paljon muitakin melottavia 
jokia. Tämä näkyy myös katukuvassa. Vähän jo-
ka kulmalla on autoja lastattuna koskikajakeilla 
ja rafting-firmoja löytyy myös muutama.
Mick Hopkinson, nyt kuusissakymmenissä 
oleva melontakoulun omistaja ja aikanaan ko-
van luokan koskimeloja Briteistä, otti minut 
lämpimästi vastaan koulun pihalla. Koululla 
hengaili ja majoittui kurssilaisten lisäksi pal-
jon muitakin melojia viettäen viikonloppua 
tai lomaansa, meloen samanhenkisessä seuras-
sa lähialueen jokia. Tunnelma oli hyvä.
Neljän päivän kurssit alkoivat seuraavana aa-
muna ja (max. neljän hengen) ryhmiä oli 
kolme, alkeista edistyneisiin. Lisäksi samaan 
aikaan pyöri yksi parin päivän turvallisuus/
reskutuskurssi. Päivän ohjelma muodostui ko-
ko kurssin ajan kolmesta eri sessiosta. Aamulla 
oli allastreenit ja esimerkiksi eskimokäännös-
tekniikkaa hiottiin paljon ja monipuolisesti. 
Harjoituksia kuvattiin ja heti treenien jälkeen 
katsottiin sekä analysoitiin videot. Tämän jäl-
keen oli lyhyt tauko, sitten sessio jossain joel-
la, tauko taas kämpillä ja vielä toisen kerran 
jokeen. 
Kaikki kouluttajat olivat erittäin ammattitai-
toisia, mielettömän lahjakkaita ja intohimoi-
sia elämäntapamelojia. Melkeinpä kaikki heis-
tä viettävät talvikaudet melontakoulun ollessa 
kiinni jossain muualla maailmalla meloen tai 
opettaen melontaa, pääasiallisesti Jenkeissä. 
He olivat myös kiinnostuneita kaikista paikal-
la olevista kurssilaisista eivätkä vain omistaan, 
ja kuten jo  aiemmin mainitsin niin tunnelma 
oli hyvä, kannustava ja iloinen. Tästä piti vii-
meistään huolen Mick, joka ryhmän ”päällik-Hallitreenit Murchisonissa, Mick 

Hopkinson musta pipo päässä

Kaituna Cascades kaksikolla

Ylhäntie 1
myyntipalvelu p. 030 608 40 
09120 Karjalohja
www.paivakumpu.fi 

Aktiivista

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

Muista myös!
• Lomat • Virkistyspäivät 

• Tapahtumat • Juhlat 
• Kokouspäivät • Teemaviikonloput kylpylässä!

lomaaAktiivistaVain 90 km 
Helsingistä!

• Lomat • Virkistyspäivät 

könä” oli varsin valoisa persoona ja kuljeske-
li ympäriinsä koululla ja altaalla jututtamassa 
sekä opastamassa ihmisiä. 
Opetus oli siis todella laadukasta ja tehokasta, 
ja voin suositella tätä kaikille, jos vaikka tun-
tuu että oma kehitys junnaa paikoillaan tai on 
muuten vaan kiinnostunut oppimaan lisää. 
Ihailen ihmisiä, jotka ovat lahjakkaita omassa 
lajissaan ja sen lisäksi omaavat vielä kyvyn tai-
tavasti opettaa, nähdä oppilaissa ne korjattavat 
virheet ja edetä juuri oikeilla harjoitteilla oi-
keaan aikaan. Tämä toteutui hienosti ainakin 
omassa ryhmässäni. 
Vain sää teki tepposet alkeisryhmälle. Alueen 
joet elävät paljon sateiden mukaan ja veden 
pinta saattaa nousta tai laskea reippaastikin 
ihan tunneissa. Kun kurssin alkupäiville osui 
rankkoja sateita, niin meno olisi ollut liian 
hurjaa virrassa. Pysyttelimme siis kaksi ensim-
mäistä päivää altaassa, järvessä, koulun pihal-
la olevassa lammessa sekä erään joenmutkan 

sileällä osuudella. Toisena päivänä, kun sain 
kuulla huonot uutiset virtaan pääsystä, niin 
pettymyksen tunteissa oli vähän pitelemistä.. 
Ei treeneissä silti tylsää ollut. Lammella pys-
tyi tekemään pujotteluratoja ja sinne järjes-
tettiin pieniä kisailuja: tekniikkaa, tekniikkaa, 
tsemppimeininkiä ja jälleen leveitä hymyjä. 
Myös varmuus eskimokäännöksissä kasvoi 
huimasti näinä päivinä, sekä oikealta että va-
semmalta, ja jopa ilman melaa. Tämä oli tie-
tysti se paras ase kahden viimeisen päivän 
kaatuiluun joessa. Eli kurssin päätteeksi on-
nistuin pariin otteeseen kampeamaan itseni 
ylös myös virrassa, kunhan ensin olin muuta-
mat kerrat harjoitellut sitä uimista… 
Oma melonta koskessa ei siis ollut vielä aivan 
yhtä sulavaa ja virheetöntä, kuin mitä pron 
kyydissä Kaituna-joella olin saanut kokea ja 
olisinkin niin halunnut jäädä vielä Murchiso-
niin harjoittelemaan lisää. Mutta maastopyö-
rä, ajokaverit ja vuoret odottivat.

http://www.kaitunacascades.co.nz

http://www.nzkayakschool.com
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Harrastukseni aluksi väitin, ettei koskimelonta 
ole sen vaarallisempaa kuin mikään muukaan 
harrastus. Perustelin tätä vakuutusyhtiön tilas-
toilla, joissa onnettomuuksia sattuu harrastaja-
määriin suhteutettuna huomattavasi enemmän 
pihatrampoliineilla, jalkapallokentillä ja rulla-
luistimilla. Koskimelojien piirissä kuulee usein 
väitteen, että onnettomuudetkin tapahtuvat 
useammin rannoilla kuin itse koskessa.
Aivan rehellisesti tarkasteltuna voimakkaana 
virtaava vesi kivikkoineen on onnettomuusris-
ki. Olisi hölmöä väittää, että riski on sama kuin 
tasamaalla pallon perässä juostessa. 
Koskeen ei lähdetä kokeilemaan onneaan. Laji 
muuttuu vaaralliseksi siinä vaiheessa, kun ajat-
telee ettei minulle voi käydä mitään. Reskutuk-

set ovat keskeinen osa lajia. Harrastajat harjoit-
televat erityistilanteita varten ja tietävät miten 
niissä toimitaan. Riskien ottaminen on aina 
tietoista eikä vaaran kanssa leikitä.
Koskimelonta ei ole vaarallista jos osaa arvioi-
da riskejä ja tietää mitä on tekemässä. Jokaisen 
melojan tulee oppia tekemään omat päätök-
sensä siitä, minkä kosken laskee. Greidi eli luo-
kitus antaa viitteen vaikeustasosta, muttei ole 
auktoriteetti kertomaan mitä voi laskea. 
Sanakirjan mukaan riskinotto on vapaaehtoista 
toimintaa, jossa odotetaan positiivista seuraus-
ta. Koskimelonnassa odotettu seuraus on on-
nistumisen elämys. Riskinsietokyky on yksilöl-
linen ominaisuus, jota voi kehittää. Se on kyky, 
jota voi siirtää elämänalueelta toiselle. 

Eikö se ole vaarallista? Eikö 
sitä voisi harrastaa jotain 

muuta kuin extremeä? Mikä 
siinä nyt kiehtoo? Entä 

sitten kun sattuu jotain?
Vuoret, meri ja virtaavan veden voima ovat 
aina kiehtoneet minua ja kutsuneet leikki-
mään. Sukunimeni on velvoittanut tutustu-
maan koskiin. Koskimelonnassa tärkeintä ei 
ole temppujen suorittaminen tai tekninen 
linja, vaan yhteisöllisyys, luonto ja sen voimi-
en kunnioittaminen sekä itsensä haastaminen.
Kävin Kohinan alkeiskurssin jo monta vuotta 
sitten, mutta olen harrastanut lajia aktiivisesti 
vasta pari vuotta. Alussa lajissa kiehtoi se, ettei 
kaikki ollut ihan hallinnassa, mutta tiesi ole-
vansa turvassa kokeneempien seurassa. Nykyi-
sin lajissa kiehtoo se, että tuntee hallitsevansa 
haastavatkin tilanteet ja tietää pystyvänsä pe-
lastamaan koskesta toisen melojan. Olen ol-
lut seuran mukana Norjassa ja käynyt kahdes-

ti Ugandassa. Lajin hengen mukaisesti reissut 
ovat sisältäneet useita reskutuksia ja pieniä 
onnettomuuksia.

Inhoan sanaa extremeurheilu
Artikkelia kirjoittaessani aloin pohtia miksi 
en pidä sanasta. Mielessäni sanaan liittyy iso-
ja riskejä ottavia reikäpäisiä adrenaliiniaddik-
teja, joiden pitää tavoittaa vaaran tunne ko-
keakseen elävänsä. Liitän extremeurheiluun 
henkilökohtaisen statuksen kohottamista 
järjettömillä tempuilla ja loukkaantumisilla. 
Toivon edustavani vähemmistöä mielikuva-
ni kanssa. Koskimelonta voi olla vaarallista, 
jos siihen suhtautuu kuvaukseni mukaisena 
extremenä.

Entä jos 
sattuu jotain?

Teksti ja kuvat: Reetta Koski
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on nyt muistona arpi, joka itseasiassa muistut-
taa siitä, että tilanteista selviää ja kosmeettiset 
seikat ovat aika merkityksettömiä! Kaikkeen 
kannattaa varautua, mutta kaikesta voi selvitä. 
Vaikka puolentoista tunnin ajomatkan pääs-
tä löytyvä ugandalainen lääkäri tikkaisi en-
simmäistä kertaa elämässään, ensiapulaukusta 
puuttuisi desinfiointiaine ja haavat tikattaisiin 
tavallisella ompeluneulalla ja –langalla.
Onnettomuutta seuraavana päivänä halusin 
myydä kaikki melontavarusteeni. Sitä seu-
raavana päivänä ymmärsin, että olin vain ol-
lut väärässä paikassa. Onnettomuus tapahtui, 
koska olin liian luottavaisena väärässä koskes-
sa. On hyvä mokata säännöllisin väliajoin säi-
lyttääkseen tuntuma todellisuuteen. Jos kos-
ki ei jännitä tarpeeksi saatan pumpata itseni 
täyteen jännitystä ollakseni vahvemmin läsnä. 
Käytän samaa tekniikkaa myös esiintyessäni.

Vain elämätön elämä on riskitön. 
Jos ei ota koskaan ota minkään asian suhteen 
riskiä, ottaa riskin näivettyä paikoilleen. Aina 
joskus pitäisi uskaltaa tehdä jotain pelottavaa: 
Sanoa ääneen oma mielipide, josta joutuu tu-

lilinjalla tai kertoa ihastuksen kohteelle tun-
teistaan. Vaikka vastakaikua tunteille ei tul-
lutkaan, niin saanut tuntea itsensä rohkeaksi. 
Mukavuusalue laajenee, itseluottamus kasvaa 
ja hengittäminen on helppoa!
Työskentelin yhden kesän Tukholmalai-
sen sairaalan saattohoito-osastolla hoitajana. 
Kuuntelin vanhusten juttuja, enkä muista ke-
nenkään puhuvan siitä, kuinka vähillä haas-
teilla tai vastoinkäymisillä he olivat säilyneet. 
Sen sijaan elämäntarinat muodostuivat seik-
kailuista, joista oli selvitty yhdessä. Eniten 
vanhukset katuivat sitä, etteivät olleet toteut-
taneet omia haaveitaan. Arvet kehossa eivät 
ollut häpeä, vaan muistoja tarinoista.
Väitetään, että ihmisen ongelmanratkaisu ja 
päätöksentekoprosessi ovat samanlaisia eri elä-
mänalueilla. Kun on avoin uusille kokemuk-
sille ja venyttää omia rajojaan niin saa uusia 
ulottuvuuksia myös muilla elämänalueilla. 
Ota tietoinen riski!

Riskin ottaminen ei ole se juttu vaan 
kokemuksen hakeminen.  Se on se 
flow.
Flow on kaikille tuttu käsite: se on tila, jos-
sa innostumme jostain asiasta niin paljon, 
että ajantaju katoaa. Keskittyminen vaativas-
sa koskessa on niin intensiivistä, että huolet 
ja murheet elämästä katoavat suorituksen ai-
kana - tietoisuus itsestä häviää ja aikakäsitys 
muuttuu - olet vain yhtä kosken virran kans-
sa. Toiminta on niin palkitsevaa että siihen 
ryhdytään sen itsensä takia välittämättä miten 
vaarallista se on tai mitä sillä voi saavuttaa.
Flow eli virtauskokemus tarkoittaa optimaa-
lista kokemusta, jossa on vahva tunne siitä, et-
tä taidot riittävät haasteeseen nähden. Flown 
aikana ihminen on motivoitunut sisäisesti ja 
hän saa palautetta toiminnastaan. Haasta-
va koski antaa suoraa palautetta. Se rankai-
see välittömästi ellei siihen suhtaudu oikealla 
nöyryydellä. 
Jotta flow pysyisi yllä pitää haastaa itseään 
uusiin koskiin ja olosuhteisiin. Joskus hyvän 
flown ja onnistumisten jälkeen voi tulla epä-
realistinen käsitys omista taidoista.

Mitä sitten jos sattuu jotain? Pieni 
onnettomuus Ugandassa
Ugandassa virtaava valkoinen Niili on unel-
makohde monelle melojalle: vesi on lämmin-

tä (+28 °C), maailmanluokan peliaallot ovat 
muutaman minuutin etäisyydellä ja kosket 
ovat isovetisiä eli turvallisia. Paikalla on aina 
mukava ja tsemppaava melontayhteisö. Näis-
sä olosuhteissa oma ajattelu saattaa sumentua: 
Asiat tuntuvat sujuvan kuin itsekseen.
Kun alla oli 24 päivää melontaa ilman uinte-
ja olin muodostanut epärealistisen käsityksen 
omista taidoista. Lomani viimeisellä viikolla 
lähdin koskeen, josta minulla ei ollut mitään 
aikaisempaa tietoa. 10 venäläisen melojan ryh-
mään lukeutui vain kaksi tuntemaani melojaa. 
Tutkin uutta koskea paikanpäällä epäillen. Ih-
mettelin tuntemustani, olinhan siihen saakka 
selvittänyt kaikki haasteet. Tästä paikasta oli 
puhunut moni aloittelijakin. Kävin rannal-
ta kosken profiilin useaan kertaan läpi tasoni 
tuntevan kokeneen melojan kanssa. Ryhmän 
jäsenet tsemppasivat ja loivat uskoa taitoihini.
Kävin läpi pahimmat skenaariot ja päätin las-
kea teknisen ja vaativan kosken. Laskulinjani 
petti vaikeimmassa kohdassa. Iloitsin kuiten-
kin siitä miten helpolla onnistuin selvittämään 
kosken ajautumatta väärälle linjalle. Minul-
le sanottiin, ettei yhden epäonnistumisen saa 
antaa lannistaa ja kannustettiin kokeilemaan 
uudestaan. Usutettuna lähdin haastamaan it-
seni toiseen laskuun samassa koskessa: Eihän 
toinen kerta ei voi mennä enää pieleen, ei ai-
nakaan enempää kuin ensimmäinen. Toisella 

kerralla kajakkini kaatui sa-
massa vaikeassa kohdassa es-
kimoa kääntäessäni  ajauduin 
väärään ränniin.  Linjan lop-
pupäässä oli kova pyörre, jo-
ka jälleen sai paattini kumoon 
ja löin kasvoni vedenalaiseen 
kiveen.
Usean naismelojan pelko on 
satuttaa kasvonsa. Minullakin 
oli tämä pelko. Tapahtumasta 

POWER GAINERS 

Toiminnallista voimaharjoittelua  

power-gainers.com
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Konttia käyttävät Kohinan ja yhteistyöseuro-
jen jäsenet. Kontilta käsin kohinalaiset käyvät 
melomassa Kymijoella. Kontissa järjestetään 
Kohinan kurssit ja muita tapahtumia, sekä 
säilytetään seuran melontakalustoa.

Kesäisin Kontti on täynnä kohinalaisia, eri-
tyisesti viikonloppuna Kontin sauna ja grilli 
ovat kovassa käytössä. Jäsenille Kontin käyt-
tö on ilmaista. Kontti onkin kesäisin monen 
kohinalaisen toinen koti.  

Kontissa on talvilämmin klubirakennus ja 
erilliset kalustovarastorakennukset, jotka ym-
päröivät suurta suojaisaa pihaterassia. Va-
rastorakennusten katolla on iso kattoterassi 
grillipaikkoineen.

Konttia voi myös vuokrata yksityiskäyttöön. 

Kohinan ylpeys, Kontti, 
on koskimelojan keidas 
Kymijoella. Talkootyönä 
rakennettu Kontti sijaitsee 
Pernoonkoskien rantamilla, 
maaseutumaisemassa peltoau-
kean ja muinaismuisto-alueena 
suojellun koskenranta-harjun 
välissä.

Tervetuloa
Kontille!
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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 sähkö-

hellaa, tiskikone, kattilat yms.
 kevyttakka, sauna, suihku, 

ulkogrilli
 sisä -wc, komposti, ulkohuussi, 

puuvaja
 uimaranta n. 50m, parkkipaikka

Ajo-ohje: Kotkan Laajakoskentie 788 koh-
dalta vasemmalle.

 N 60°34’.35.50”
 E  26°48’.35.50”

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

KONTTIA vuokrataan myös muille kuin melojil-
le. Vuokralaiset ovat tervetulleita erityisesti talvella, 
melontakauden jo hiljennyttyä.

KONTTI sopii mainiosti yrityksen koulu-
tus- tai tyhy-päivän näyttämöksi tai yhdistyksen 
kokouspaikaksi.

Klubitilaan mahtuu noin 20 henkilön kurssipo-
rukka. Tila on varustettu täydellisillä AV- laitteil-
la.  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 ul-
koilu- ja liikuntamahdollisuuksia, niin kesällä kuin 
talvellakin.  

Kuva: Timo Rokka Koskimelonnan kokeileminen ja uuden harrastuksen aloittaminen on nyt 
helpompaa kuin koskaan.  Tervetuloa mukaan!
Olemme rakentaneet Kymijoen rantaan 
melontatukikohdan, Kontin, josta käsin  on 
helppo tutustua koskimelontaan. Kontilla 
kurssilaiset voivat yöpyä, ruokailla, saunoa 
ja viettää iltaa. 

Alkeiskursseillamme noudatetaan Suomen 
Melonta- ja Soutuliiton  virallista sisältö-
suositusta. Kurssitodistuksella voi hakea 
minkä tahansa melontaseuran jäsenyyttä. 
Todistusta saattaa tarvita myös kajakkia 
vuokrattaessa.
 
Helposti mukaan
Kohinan  kursseille pääsee mukaan täyt-
tämällä ilmoittautumislomakkeen Kohinan 
verkkosivuilla. Koskikursseilla ei tarvita 
omia melontavarusteita. Pääsyvaatimuk-
sena on ainoastaan uimataito ja normaali 
terveydentila. 

Lisätietoja kursseista saa verkkosivuilta:
www.kohinaa.com  tai sähköpostilla 
koulutus@kohinaa.com

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

Yrityksille

Kurssit 2014
Alkeiskurssi 23.-25.5.2014 Kymijoki
Alkeiskurssi 6.-8.6.2014 Kymijoki
Alkeiskurssi 1.-3.8.2014 Kymijoki
Nuorisoleiri 8.-10.8.2014 Kymijoki

Hinnat: aikuiset 140 €
 juniorit (12-17v) 60 € 
 (junnukurssit ”täysihoidolla” eli 
 sis. myös ruuat)

kouluttaa 2014
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Kevät ja tulvat saavat mielen 
taas kovin rauhattomaksi 
ja pohtimaan perusasioita. 
Vetääkö +4 asteinen vesi 
puoleensa voimakkaammin 
kuin puolilämmin vuode?  Ja 
jos vetää niin miksi?

Kosken pauhuissa  tuntee elävänsä hetkessä ja 
täysillä. Aistit ovat ylivirittyneinä ja henkiin-
jäämisen tunne on kuin itsensä veteen heite-
tyn, vaahdosta syntyneen Afroditen huulten 
nektaria.
Vesi on jo valmiiksi märkää. Joskus jopa niin 
märkää, että se roiskuu kymmenien metrien 
päähän. Ei viikkojen deittailua tai lepertelyä. Ei 
tarvitse nähdä vaivaa uskottavuuden, luotetta-
vuuden tai miellyttävyyden eteen. Eikä tarvitse 
toimittaa muitakaan viime hetken lämmitte-
lytoimenpiteitä tai esileikkejä. Koski hyväksyy 
melojan sellaisenaan, kunhan tämä muistaa 
alussa kunnolla venytellä ja hakea tuntumaa 
saadakseen kunnon melontavarmuuden tule-
vaa höykytystä varten.
Samana päivänä voi hyvällä omallatunnol-

la paukuttaa useita koskia. Suosikkikoskia voi 
haalia ja työstää ympäri maailmaa ilman että 
siitä seuraa huonoa omaatuntoa. Osa avautuu 
helposti,  osa on haasteellisia, joku kaappaa sy-
liinsä, toinen keinuttaa lempeästi ja kolmas re-
pii tukan päästä. Ei ole kahta samanlaista eikä 
onneksi tarvitse valita vain yhtä.   
Samaa koskea voi kyntää tunti-, päivä- tai viik-
kokaupalla. Vesi tulee ja vesi menee. Meloja 
väsyy aiemmin kuin virta, ja voimien palates-
sa voi virtaan syöksyä uudestaan ja uudestaan.  
Koskessa useampi kaveri voi saada elämänsä 
kyydit samanaikaisesti. Mikään ei ole kenel-
täkään pois. Yhteiset kokemukset vahvistavat 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ilman musta-
sukkaisuuden häivääkään. Sinne mahtuu kyllä 
pyörimään! 
Melaa ja melomistekniikkaa saa kerrankin esi-
tellä ylpeän avoimesti ja juurta jaksaen. Joku 
tykkää suorasta, toiset mutkalla olevasta. Me-
lan hienosäikeisimmätkin liikkeet aiheuttavat 
reaktionsa ja saavat vastakaikua. Ei se koko 
vaan miten sitä käytetään! Koskimelontaa tasa-
arvoisempaa lajia ei olekaan koska naisillakin 
on omat melansa.
Koskista ei saa tauteja. Ei ainakaan vatsataute-
ja tai Ugandalaisia loisia vakavampia. Tauteja 
ei voi myöskään levittää joesta toiseen. Joskin 

Miten hyvä päivä 
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tähänkin ovat poikkeuksena muutamat Norjan 
joet joiden välillä tulee kajakki desinfioida ka-
lakantojen varjelemiseksi samaan tapaan kuin 
luottolääkäriltä kannattaa hakea antibiootti-
kuuri puolen vuoden välein ihan vaan varmuu-
den vuoksi.
Luontoäiti ei paukahda paksuksi. Se ei ala vaa-
tia säännöllisiä visiittejä tai elatustukia. Luon-
toäiti saattaa kuitenkin pistää itsestään liikoja 
kuvittelevan yrittäjän polvilleen. Suojautumi-
nen kypärin ja pelastusliivein on tässä intiimi-
yhteydessä vähintäänkin suositeltavaa!
Koskimelontaa voi hehkuttaa Facebookissa, 
Instagramissa, Twitterissä ja mieluiten saman 
tien kaikissa muissakin sosiaalisen median 
muodoissa. Onnen jakaminen eteenpäin luo 
lisää onnellisuutta. Koskessa vietetty päivä saat-
taa estää kerrannaisvaikutustensa kautta koko-
naisia luonnonkatastrofeja tai aseellisia konflik-
teja. Samaan tapaan kuin perhosen siivenisku 
voi kumuloitua taifuuniksi maapallon toiselle 
puolelle.
Koskimelonta on pohjimmiltaan näyttävä kil-
paurheilulaji. Jokainen pitää huolta vain omas-
ta suorituksestaan. Maaliin saa tulla juuri sil-
loin kun haluaa. Saavutukset kilpailuissa ovat 
jotain mistä ystävät ja suku, parhaassa tapauk-
sessa koko kansakunta voivat kokea ylpeyttä.
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