
Orimattila marraskuu 2018. Lumisadetta odotellessani muistelen kulunutta suunnistuskautta.

Joulutervehdys

Kausi käynnistyi hiihtosuunnistuksen kansallisilla, joissa pärjättiin koko kauden hyvin. SM-kisat 
aloitettiin Vuokatissa keskimatkalla, tuloksena oli kaksi keskimatkan mestaruutta ja hopea. 
Seuraavan päivän viestissä kova pakkanen hyydytti elektroniset leimauslaitteet, järjestäjät olivat 
lirissä. SOCin voitto sarjassaan oli kuitenkin selvä. Mitalinjakoa odoteltiin todella pitkään ja lopulta 
mitskut toimitettiin postitse. Kunniapalkintona olleita leipiä odotellaan vieläkin. Keravan sprintistä 
oli tuomisina kolme mestaruutta ja Posion pitkältä matkalta mestaruus + pronssi.
Maailmanmestaruudet kisattiin Yhdysvaltojen Vermontissa. Matkalla sattuu ja tapahtuu. Varattuun 
majoitukseen ei päästy - uusi majoitus löytyi Kanadan puolelta, onneksi erittäin hyvä 
(Graniittilinna). Viisi mestaruutta ja lisukkeena kolme hopeaa kruunasivat matkan. Paluulennolla 
poikettiin Islannissa katsomassa geisirin purkautumista ja uitiin kuumassa lähteessä.        

Sukset kesäsäilytykseen ja jalan rastinetsintään. Kevään SM-keskimatkalta Valkealasta oli tuliaisina 
pronssi ja syksyllä Oulun sprintistä mestaruus ja Salon erikoispitkältä kokemusta.
MM:t hikoiltiin Tanskassa. Sprintti oli aivan kuninkaanlinnan edustalla. Masa, Risto, Teuvo, Esko ja 
Eeva olivat SOC:n edustajina hikoilemassa.

Sitten hypättiinkin pyörän selkään ja SM-kisoihin – Pinsiön sprintistä/pitkältä saatiin mestaruus ja 
kolme muuta palkintokorokesijaa. Ensimmäisistä pysun erikoispitkän mittelöistä Suonenjoelta 
saatiin mestaruus ja kaksi muuta podiumpaikkaa. Kuninkaanlähteen keskimatka toi mestaruuden ja
pronssimitalin, viestimestaruus kruunasi tuloksekkaan pyöräsuunnistuskauden komeasti!
MM-kilpailut poljettiin Budapestissä. Tapahtumarikkaalla viikolla oli kurakeliä, fyysistä kuntoa 
kysyvää mäkimastoa ja vaativia kilpailuja. Menestystä tuli taas roppakaupalla - kaksi mestaruutta ja 
kolme muuta mitalia.

Lokakuun puolen välin jälkeen syyskokouksen yhteydessä tutustuimme moottoripyörämuseoon ja 
maisteltiin asiantuntijan opastuksella viinejä; opimme mitä kaikkea viinin makuun ja maisteluun 
sisältyy. Tosin itse en moisia makuja ja maistelun hienoksia ymmärtänyt. Sadulle kiitokset 
järjestelyistä!

Haimme ja saimme järjestettäväksi pyöräsuunnistuksen maailmancupin sekä ikämiesten ja -naisten
maailmanmestaruuskilpailut. Ajankohta on 9.-13.9.2020. Valmistelut on jo aloitettu.

Kiitos vielä kaikille tukijoillemme, erityisesti LinnaSteelille ja Hämeen Rahtipalvelulle, yritämme 
edelleen näkyä palkintokorokkeella.

Toivotan 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta vuotta seuraavan runon sanoin:

Joulu kuulostaa kulkuselta.
Joulu tuntuu pumpulilta.
Joulu maistuu piparilta
tai namuselta
tai mantelilta.


