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Taas on aika kertoilla seuran toiminnasta 
ja jäsenten kiemuroista kummista ja pummeista.

Kevätleirillä kausi aloitettiin Salossa.
Majoituttiin valkoisessa talossa.
Sää ei meitä oikein suosinut vaan sateli pientä tihkua.
Maarasetkaan ei ottanu telttailussa pienintäkään riskiä.
Teltta pantiin pystyyn keskelle seuratalon salia.
Mutta suunnistushan meillä oli pääasia.
Juha ja Esko laati meille harjoitusradat,
Senkun juosta aloit.
Harjoituksissa pidettiin mielessä,
Että jukola maasto oli aivan vieressä.
Illalla porukka jaettiin taas kahtia.
Valopäät lähti metsään ja meidät käskettiin sähkösaunaa vahtia.
Saunoessa seurattiin radiosta euroviisuja,
Tuli Suomesta kerrankin voittaja.

Iltarastikausihan aloitettiin jo aikaisesta keväästä.
Timo antoi Ahjolassa halukkaille suunnistukseen evästä.

Hakuveikon kisassa oli meitä mukana taas suuri joukko.
Tarinoita kisapaikalla kertoili taas Maukka.
Palkintoja tuli kotiin ihan mustanaan,
Musta vyölaukku ja musta makuupussi.

Kauden päätapahtumahan meillä on aina ollut Jukola.
Hesellä managerina on ollut ehkä vähän olo tukala.
Saatiin taaskin joukkueita kasaan kaikkiaan viisi.
Sana juoksujärjestyksistä netissä sähköisesti kiisi.
Venlojen viestissä keli oli ihan (helvetin) kovin kuuma.
Siihen oli valmistauduttu Monuksen saunalla. 
Kiuas ja makkarat olivat olleet siellä kuumana Päijänteen rannalla.
Molemmat venlajoukkueet juoksi viestin kunnialla läpi.
Koska sijoitukset ei viimevuodesta parantuneet vauhdin taisi tappaa helle ja K-
pisteen mäki.



Jussitkin pääsi vuorollaan matkaan.
Myöhempien osuuksien juoksijat painoi pään teltoissa makuupussin mutkaan.
Jo alkuosuuksilla nähtiin että aikataulu heittää meidän osalta härän pyllyä,
Vaikka ei suot jalkojen alla alkaneetkaan hyllyä.
Raskaat maastot ja kivinen alusta pudotti vauhdit melko alas.
Tieto että yhteislähdössä on ruuhkaa ei pysynyt salas.
Olihan meitä kaikkien aikojen yhteislähtörynnistyksessä mukana Niko, Timo ja mä.
Miten aika taulu voi näin paljon pieleen mennä Täh?
Niko taisi säikkyä kovaa ääntä kun lähti laukauksesta liikkeelle kuin rusakko 
makuulta.
Mä ja Timo päätettiin kiristää vauhtia vasta viimeiseltä rastilta.
Kunnialla selvisi jussitkin maaliin,
Vaikka nekin sai laihanlaisen saaliin.
Kolmos joukkue taaskin paranti sijoitusta ja nousee kohti kärkee.
Taitaa tulla muille mieleen oisko harjottelu tärkee.

Vesku ja Hese edusti seuraa Tunturissa.
Kilpailtiin ihan itärajan pinnassa.
Pysyivät kai rajan tällä puolen,
Välttäen kalanznikovin luodin.

Rahaahan piti seuralle taas talkoilemalla tehdä,
Ettei Timo kaikkia tuhlaamaan ehdi.
Sahtimarkkina paikoitus oli meidän kokeneissa käsissä.
Helteestä johtuen puna paistoi jokaisen pläsistä.
Risteysten vartiointi oli tämän vuoden uutuus.
Veskulla alkoi illansuussa jo verenpaine nouseen ja peppu jakkaralla istumisesta 
puutuun.
Auttoisilla hoidettiin viimekesästä säästynyt kulotus.
Reiluja kun ollaan niin poltettiin reilusti se mitä oli tarkotus.

Am-kisat oli tänä kesänä meidän hoidossa.
Hirtniemessä poljettiin heinää kuin lehmät pellossa.
Pekka ja Eero hoiti ratamestarin hukit.
Taisi mennä yötkin ennen kuin oli pystyssä rastipukit.
Siimaria veti metsään Jari ja Vesku eli tehoremmin jätkät,
Hermoja raastoi kolmen metrin siiman pätkät.
Taisi olla kova homma kun kuvagalleria paljastaa, 
Että siitä lähtien pojat nähtiin vain istumassa.
Pappajengi nähtiin taas tarinaa iskemässä.
Puhvetti oli ulkoistanu kahvin keiton Helkan saunaan,
Kahvio oli pystytetty pallon reunaan.
Kuiva kesä toi mukanaan Heselle homman joka toi ylpeyttä rintaan,



Piti tarkkailla Helkan kaivossa veden pintaa.
Ekaa kertaa oli kilpailemassa Tessa ja Lilja,
Vaikka päät oli alempana kuin pellon vilja.
Lilja kysyi lähdössä että pitääkö mukaan ottaa kartta,
Vai juoksenko vain siiman vartta.

Halikkoviesti taas oli kauden päätös.
Kilpailu innostusta oli vielä säästös.
Matkalla mulle selvis Handen kovan kunnon ja hoikkuuden salaisuus.
Sitähän on aina ihmetelty millä se jaksaa juosta pitkin mettiä.
Leenahan jakaa sille ruokaa ja pullaakin kun ryssälle kanferttia.
Matkassa oli jo perinteiset kaksi joukkuetta.
Ollaan siitä ylpeitä että saadaan jalkeille niin paljon innokkaita.
Multa heti K-pisteen jälkeen lakki jäi oksan hankaan.
Hannu sen perässä tulleena kyllä huomasi mutta ajatteli että mä en tota rupee 
kantaan.
Ykkös joukkue meinas päästä karkuun meiltä hitaammilta tai voisko sanoa 
kokeneemmilta.
Pekka meinas että tasotetaan tilannetta 
Ja kartotetaan koko kartta.
Jäihän kakkos joukkueelle sijoituksesta hyvä mieli
Ja Pekkakin harminsa nieli.

Taas on aloitettu uusi harjoittelu kausi,
Suunnistuksessa kun on pakko pitää pieni paussi.
Timo on meitä taas Ahjolassa yrittänyt venyttää ja nöyristää.
Siellä on yritetty pyllistää ja selkää köyristää.
Koko talvi kun venytellään kovasti,
Keväällä ei mahduta kumartumatta ovista. 

Syksyn aikana Vesku aloitti vaalikiertueen nähden kovan vaivan.
Säilytti sentään puheenjohtajan paikan.
Hallitus paikoistakin käytiin kova kiista.
Juha erovuoroisena oli vapaa riista.
Harkolasta saatiin meille vahvistusta.
Ensi vuodelle tulee ties mitä uutta. 

- Ari Lahtinen


