
YLEISTIEDOT:
Erilaisissa tapahtumissa ja Kohinan kursseilla jaettavaa lehteä 
painetaan n. 1 000 kpl ja lisäksi lehdestä tehdään sähköinen 
versio. Imoitushinnat sisältävät linkityksen sähköisestä versio-
sta yrityksen www-sivuille.

JULKAISIJA:
KOHINA –koskimelonta ry
www.kohinaa.com

TEKNISET TIEDOT:
Painosmäärä: n. 1.000 kpl
Ilmestymispäivä: 03/2015
Lehden koko: A5 (149 x 210 mm)
Painomenetelmä: Offset/digipaino

ILMOITUSMYYNTI:
Kristian Halonen, 043 824 1420, kristian.halonen@gmail.com

 

ILMOITUSAINEISTOT:
Ilmoitusaineistojen toimitusosoite: lehti@kohinaa.com
PDF-, EPS-, TIFF-, tai JPEG-muodossa, leikkuuvara 3 mm.

Suosittelemme aineiston resoluutioksi 300 ppi mahdolli-
simman hyvän painolaadun takaamiseksi. Aineisto voi olla 
kooltaan suurempi kuin ostettu tila, kunhan mittasuhteet 
pitävät paikkansa.
 
Maksuehdot: 14 vrk netto, viivästyskorko 9,5%.
Aineistopäivä 15.3.2015

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT:
koko sivu 149 x 210 mm  800€
1/2 sivu 129 x 93 mm  400€
1/3 pysty 69 x 124 mm  300€
1/3 vaaka 62 x 129 mm  300€
1/8 vaaka 62 x 46 mm 150€

TÄRKEIMMÄT 
JAKELUPÄIVÄMÄÄRÄT:
OutdootExpo-messut 6.-8.3.2015 (partnerin kautta)
Myllykoski BigWater –koskimelontatapahtuma 11.4.2015
iceBREAK –koskimelontatapahtuma 12.4.2015

Jan-Peter ja Heli kävivät ylävuoristokiipelily-
kurssilla Chamonixissa. Kurssi maksoi neljä-
tuhatta euroa. Saimme kaikki seurata kurssin 
etenemistä heidän blogistaan. Myös twiitta-
uksia putkahteli tunneittain, ja jo kurssille 
lähdön kaavailuista ja suunnitelmista lueske-
limme facebookista pitkin edellistalvea. Ton-
nit eivät menneet hukkaan, koska ylävuoris-
tokiipeilystä tuli molempien elämäntapa, tai 
pikemminkin lifestyle, jota voimme seurata 
heidän yhteisestä blogistaan. Jopa Berg-Günt-
her-kiipeilytarvikeliike tukee heidän harras-
tustaan ilmaisin naruin ja tarroin!

Jemica ilmoittautui basehyppykurssille 
Norjan Vossiin. Kurssi maksoi tuhansia, mut-
ta ne eivät menneet hukkaan! Jemica tutustui 
basehyppyguruihin ja on nyt heidän facebook-
kaverinsa. Jemican lifestyle on nyt outdoor, ja 
tylsä työ opettajana sai jäädä. Jemica asuukin 
kesät vanhan pakettiauton peräkontissa, talvet 
pietarilaisessa basehyppelykommuunissa.

Jukka tuli Kohinan koskimelontakurssil-
le Kymijoelle. Jukka uida räpikehti koko vii-
konlopun ajan. Pikku hiljaa Jukka oppi me-
lomaan koskissa, kun jaksoi käydä lähes joka 
tiistai iltamelonnoilla kokeneempien melojien 

Olenko minä 
koskimeloja?
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kanssa. Jo saman vuoden syksynä Jukka us-
kalsi surffailla muutamia aaltoja ja oppi eski-
mopyöräyksen 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 kurs-
sinsa, Kohinan liittymismaksun, jäsenmaksun 
ja uuden melonta-anorakkinsa. Muut välineet 
löytyivätkin seuralta.  Jaa outdoor? No Ko-
hinallahan on talviasuttava mökki Kymijoen 
rannalla, ei edes liian outdoor.

Koskimelonta on mukava harrastus. Kos-
kimelonta sopii jokaiselle, ja jokainen teistä 
oppii melomaan koskissa. Statuksen nosta-
jaksi, 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 ex-
tremenä  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 nuoruu-
teni hyvin liikuntavastainen. Pitkä ja kömpe-
lö, lukion liikuntanumerokin 6! Joskus opis-
keluaikoina aloin meloa, koska se vaikutti 
sopivan hidastempoiselta ulkoilutavalta loiva-
liikkeiselle nuorukaiselle. Pian kokeilin koski-
melontaa, ja se vei mukanaan.  Koskimelonta 
sopi aralle ja tasapainottomalle (tulkitsee luki-
ja miten lystää) ihmiselle hyvin, koska kaatu-
misen kamalin mahdollinen seuraus oli uimi-
nen, ja uiminen tekee harvoin kipeää.

Harrastuksena koskimelonta muistuttaa 
enemmän espanjan kielen opiskelua työväen-
opistossa tai patikointia kuin ylävuoristokii-
peilyä tai laskuvarjohyppelyä. Koskimelon-
nassa on koko ajan uutta opeteltavaa., mutta 
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1/2 sivu 129 x 93 mm 400€

koko sivu 149 x 210 mm 800€

1/3 vaaka 62 x 129 mm 300€

1/8 sivu 62 x 46 mm 150€

1/3 pysty 69 x 124 mm 300€

MEDIAKORTTI 2015
Ilmoituskoot- ja hinnat
koko sivu 149 x 210 mm  800€
1/2 sivu 129 x 93 mm  400€
1/3 pysty 69 x 124 mm  300€
1/3 vaaka 62 x 129 mm  300€


