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Reipas joukko Kouvolan suunnistajia lähti matkaan kahden joukkueen voimin, H/D12- ja H/D18 joukkueilla. 

Matkustimme linja-autolla ensin Kouvolasta Turkuun, jonka jälkeen jatkoimme matkaa laivalla Tukholmaan. 

Tukholmassa bussikuski ajoi meidät vielä monen tunnin matkan kilpailukeskukseen Nynäshamniin. Matkalla 

pysähdyimme useita kertoja syömässä, myös kilpailukeskuksen ruoka yllätti positiivisesti. Kenenkään ei 

nälkää tarvinnut nähdä, ainakaan laivan buffetin jälkeen. 

Vuorokauden matkustamisen jälkeen saavuimme kilpailukeskukseen, jossa ensimmäiseksi kasasimme 

seurateltat ja tavaramme. Viime hetken palaverit pidettiin ennen viestejä, näissä käytiin läpi 

juoksujärjestykset, sekä SI-tikkujen käyttö. Isommille sovittiin myös herätysaikataulu, sekä kuka herättää ja 

kenet.  

HD12 viesti starttasi klo 18 Ruotsin aikaa. Saimme todenteolla jännittää nuorten puolesta, Laurin tullessa 

vaihtoon kärjen tuntumassa. Joukkueessa juoksi 6 juoksijaa, joista kolmannelle osuudelle lähti kolme 

juoksijaa, heistä ensimmäisenä maaliin tullut sai lähettää ankkurin matkaan. Loppusijoitus jäikin vain alle 

minuutin kymmenen sakkiin pääsystä. 

HD18 viesti starttasi aamuyöstä klo.3.00. Kuulutukset ja lähdön laukaukset herättivät hetkellisesti varmasti 

lähes koko kilpailukeskuksen. Sateen ropistessa Aaro tuli aloitusosuudelta toisena päästäen Artun 

jatkamaan samassa asemassa toiseen vaihtoon asti. Kolmannelle osuudelle pääsi lähtemään Riikka aivan 

kärjen tuntumassa, Riikan ensimmäinen kommentti maaliin tullessa sai Jorman kasvoille hymyn ”On sitä 

joskus kovempaakin menty”. Lauri teki hienot suoritukset juostessaan molemmissa viesteissä. Viesti jatkui 

vauhdikkaasti läpi aamuyön. Ankkurimme Tanja toi viestin maaliin sijalla 31. Jokainen joukkueestamme teki 

varman suorituksen, jolloin suuremmilta virheiltä vältyttiin. 

Putkiosuuksia, eli osuuksia jolloin kaikilla on sama rata, oli yllättävän paljon. Tämä mahdollisti koville 

juoksijoille hyvän tilaisuuden hyödyntää muita kilpailijoita. Radat olivat myös tasoltaan helpohkoja, polkuja 

oli paljon, joka mahdollisti ratojen nopean kulun. Myös maasto oli pääosin helppokulkuista kangasmaastoa. 

Ratojen pituudet vaihtelivat osuuksien mukaan. 

Vaikka reissu oli ikimuistoinen ja todella mukava, oli se myös raskas. Huonosti nukutut yöt ja pitkät matkat 

painoivat kotiin tullessa jokaisella. Bussin takapenkiltä kuuluva musiikki ja laulu oli muuttunut tasaiseksi 

tuhinaksi. 

 Jäämme kaipaamaan bajamajojen sitruunaista raikastetta seuraavissa kisoissa. 

Tässä vielä ne kuuluisat kommentit: 

Lauri: Mulla meni hyvin molemmat startit. Nuortenviestin avaus oli tosi helppo, siinä vaan juostiin letkassa 

kartta taskussa. Vanhempien rata oli myös aika helppo, mutta siinä sai kuitenkin suunnistaa tarkemmin. 

Juoksu kulki hyvin ja reissu oli mukava.” 

Selma: ”Rata oli tosi helppo ja hyvä kulkuinen. Olisi voinut olla vähän vaikeampia rastipisteitä, mutta 

muuten hyvä kisa ja mukava matkaseura!” 

Jere, Alma, Tuomas: ”Oli kiva reissu ja matkat olivat kivoja, suunnistus jännitti aluksi mutta radat olivat 

helppoja!” 

Emilia: ”Mulla meni kisa muuten hyvin, paitsi kantapäät oli kipeet. Aluksi vähän jännitti, mutta rata oli 

kuitenkin tosi helppo.” 

 



Aaro: Avausosuus sujui niin kuin oli suunniteltu ja Arttu pääsi lähtemään loisto paikasta. Isommilta virheiltä 

vältyttiin, ainoana miinuksena tippuminen kärkiletkasta puolenvälin jälkeisellä hajontarastilla virheen 

seurauksena.”  

Arttu: ”Oma suoritukseni oli todella hyvä. Lähdin matkaan 2min kärjen perään hyvässä letkassa. 

Kärkiporukan ajoimme kuitenkin kiinni jo melko alkumatkasta rataa. Noin puolessa matkassa rataa putosin 

kärkiletkasta käydessäni väärän hajonnan kautta. Sain kuitenkin kärkiryhmän takaisin kiinni ja 

lähestyessämme varvausta karkasimme muutaman hengen porukassa. Lopussa ruotsalaiskaveri oli 

fyysisesti vahvempi ja vaihtosijoitukseni oli 2, puoliminuuttia kärjestä mihin olen erittäin tyytyväinen.” 

Riikka: ”Oli jännittävää lähteä ihan kärjen mukana matkaan, mutta en kuitenkaan häiriintynyt siitä ja sain 

oman ihan hyvän suorituksen tehtyä.” 

Liisa: ”Omaan suoritukseen olen ihan tyytyväinen, vaikka eroa kärkeen tulikin lisää. Rata oli suht helppo 

joten vauhtia sai pitää koko matkan. Matkustamiseen kului aika paljon aikaa, mutta ihan mukava reissu 

kuitenkin.” 

Amalia: ”Rata oli mielestäni liiankin helppo ja olisi rastit voinut olla edes vähän polun sivussa. Oma juoksu 

kulki alussa todella hyvin, mutta parin viimeisen rastin aikana tuli pistos ja vauhti vähän hyytyi.” 

Urho: ”Ihan hyvin meni ja rata oli helppo” 

Juho: Reissu oli mukava, mutta laivasta tuli mulle huono olo, jonka takia aluksi pelotti, että en pääsisi 

kisaamaan, loppujenlopuksi reissu oli kiva!” 

Salla: Rata oli vähän liiankin helppo, rastit olisi voinut olla edes vähän polun vieressä. Kärjen aikaa oli turha 

tavoitella mutta joka tapuksessa suht tyytyväinen olen suoritukseeni. 

Elina: Rata oli tosi helppo, joten vauhtia olisi saanut lisätä aika paljon enemmän omalla osuudella. 

Kokonaisuudessa matka oli todella mukava.” 

Lasse: ”Suunnistus meni muuten hyvin, mutta yksi virhe tuli radalla. Rata oli melko juoksuvoittoista ja reissu 

oli mukava.” 

Tanja: ”Maasto oli mun mielestä tosi mielenkiintoista edettävää, kun koko alue oli vrt. tilkkutäkkiä. Oli 

nopee kulkusta vaikkakin omalla kohalla suunnistus oli parissa kohassa hapuilevaa. Kokonaisuudessa 

mukava reissu.” 

Tom: Mukavaa oli seurata teidän nuorten hienoja suorituksia. Yhteishenki loistava! Vähän harmitti, kun ei 

nähty kuningasta, vaikka käytiin hänen pihalla ☺ 

Kiitos matkanjohtajallemme Erikalle, että otit vastuuksesi tämän projektin. Kiitos myös kaikille 

huoltajillemme, ilman teitä tämäkään reissu ei olisi ollut mahdollinen. Ja tietysti te kaikki seurakaverit, 

kiitos! 

-Salla Vanhatalo- 


