
Vuosikronikka 2008

Onneksi on tullut toi ilmastonmuutos,

suunnistajia kun ei haittaa lumen puutos.

Poikkeuksena hisu miehet,

niillä on vähän apeat mielet.

Lumen tuloon on niillä kyllä usko vankka,

on nimittäin alkanut sauvakävelytreeni rankka.

Mulla oli Rientolassa sarjanvaihtojuhlat.

Juhlapuheista muistan vain positiiviset kohdat.

Seuran virallinen narun pitelijä,

Miltäs kuulostaa? olen siitä vähän ylpeä.

12.5.2008 päivä jolloin kaikki muuttui.

palon jälkeen meiltä Ahjola puuttui.

Puhelimeen viesti Ahjola tulessa,

taidetaan olla lirissä.

Vaatteet päälle ja autoon,

päätin tutustua näkyyn outoon.

Timo oli meistä ekana paikalla,

mutta palomiehet veti jo kattoa auki laikalla.

Paloi paljon muistoja ja tavaraa,

tuli kentän laidalle aika avaraa.

Apeina käännettiin kotiin auton keulat.

Meiltä paloi kartat, liput niin ja hakaneulat.



Puolivälissä huhtikuuta juostiin iltarastit ekat,

jos ei tuu lunta koska juostaan vikat?

Kolmesti on jo suunnistettu uutena vuonna,

entäs tänä vuonna?

Seuran toimintaa ja suunnistusta esiteltiin liikuntapäivänä kaupan luona,

paikka oli hyvä, läheltä tuli ruoka ja juoma.

50-vuotiasta PadasPartiotakin onniteltiin ,

karttoja heille lahjotettiin.

Oltiin taas am-partiossa, Pekka, Maukka ja mä.

Mutta pärjättiinkö, mitä hä?

No ei pärjätty,

maalissa kuultiin meijät on hylätty.

Mä olin juossu hulluna pitkin mettiä,

enkä malttanu kaikkia rasteja ettiä.

RaVan 30-vuotis kisa oli meidän virallinen Jukola karsinta.

siellä mulla meni nappiin.

Tuli 10 minuuttia hyvää Ippeen.

Mutta pääsinkö 1. joukkueeseen, no en päässy.

Suunnistajan Kaupan telttoja pystytettiin porukalla lentokentän laitaan.

Kesän ainoa hellepäivä oltiin ilman paitaa.

Tai ei naiset. Ne repi naruilla teltan kattoja ylös.

Lihaksiakin löytyi ihan uusia ja sika kipeitä,

mutta oltiin me kyllä ripeitä.



Jukolan viesti on aina kesän kohokohta koko porukalle,

siispä bussilla Teiskon kentälle.

Venlat juoksi osuutensa hyvällä menestyksellä poutasäässä.

Jusseille tuli kesäinen sade, moni varmaan toivoi että se surullisen kuuluisa kurakko 
olisi ollu jäässä.

Ykkösosuus joutui siinä lähes uimaan.

Teltoilla oli hauska kuulla kun kaverit tuli suorituksiaan puimaan.

Lehdistö oli kisapaikalla tarkkana näkemä.

Suunnistaja lehteen pääsi seuran komeimmat miehet Jari ja mä.

Finillä on ollu perinteisesti Tähtiset, Pelkoset ja Lahtiset.

Jarski joutu sotaan ja siihen sortu Lahtiset.

Pelkosten kisan katkas Hesen jalka, pohje hajos.

ja Pelkoset lähti kotiin aamun kajos.

No pärjäshän Tähtiset yksinkin.

Ne suunnisti kolmessa polvessa,

kun mukana oli ekaa kertaa Tessa.

Sauvakävely tuolla Kurkisuolla, se on hieno laji.

Mäkin lähdin kesällä siihen mukaan , vauhti oli mulle vaan aika raju.

Kierretään koko suo oli määrä,

sarja oli mulle varmaan väärä.



Rogainingilla oli seuralla edustus naisissa ja miehissä.

Voittoa puolustamaan lähti naiset,

mahdollisuudet tänäkin vuonna hyvänlaiset.

Liekö vesisade vienyt parhaan terän,

kolmas oli sijoitus tämän erän.

Vesisateessa raskas oli myös miesten leikki,

mukana tällä kertaa Juha ja Heikki.

Miehillä suunnistettavana oli koko vuorokausi,

naiset kahdeksan tunnin jälkeen jo autoon nousi.

Perinteinen Halikkoviesti sujui meiltä liian hyvin,

vaikka minäkin siellä ryvin.

En saanut mitään aihetta piruiluun,

jos ei lasketa seuran köyhäilyy.

taulun karttaan saatiin tuhrittua seuran rahat,

mistäs uutta tehdä alat?

Purua lusikalla metsään viskottiin,

siitä hyvät rahat kiskottiin.

Mulla piti täällä virallisen ohjelman mukaan olla voimamies näytös.

Päätin kuitenkin tehdä tän kertomuksen, sana kun on mulla paremmin käytös.

Täytyy heittää tästä lasku,

ensi vuonna tän vääntää Vesku.  

-Ari Lahtinen-


