Yksi unelma särkyi
Yksi suuri unelmani oli päästä juoksemaan koti-Jukolassani huippujoukkueessa, joka voisi parhaimmillaan
taistella jopa viestin voitosta. Olisi ollut erittäin hienoa päästä mahtavassa tunnelmassa, kovista
odotuspaineista voimia ammentaen, itselleni niin rakkaassa lajissa, yhdessä vuoden suurimmista
tapahtumista, monen tutun ihmisen läheisyydessä, erityisesti monen rakkaan yhteistyökumppanin
seuratessa...viemään Jukolan viestiä kärkisijoista taistellen kesäyön hämäryydessä GPS seuranta
selässä tv-rasteilla vilahtaen saaden täysillä tehdä juuri sitä mitä hyvin osaan ja mistä tykkään.
Tämä unelma särkyi lopullisesti viime viikonloppuna. Onneksi minulla on vielä runsaasti vuosia edessä,
jolloin tulee useita uusia mahdollisuuksia toteuttaa suuria unelmiani.
Miksi näin kävi?
Olin latautunut hyvin öiseen 9km Jukola-testiin. Lähtöpaikalta oli ohjeiden mukaan tietä pitkin noin
200m risteykseen k-pisteelle (kolmio kartassa, josta rata alkaa). Kartan saatuani lähdin nälkäisenä
liikkeelle ja aloin heti tehdä reitinvalintaa noin 3km pitkälle ykkösvälille. Löysinkin parhaan reitin, mutta
innostuksissani kovaa vauhtia juosten ja karttaa lukien en pimeydessä huomannut k-pisteen risteystä.
Kisoissa k-piste on aina merkitty selvästi joko kyltillä tai rastilipulla, mutta tässä epävirallisessa
testireitissä sitä ei ollut. Tie oli vauhdikasta alamäkeä, joten matka taittui nopeasti ja kun viimein tulin
risteykseen, huomasin sen vääräksi ja olevani jo puoli kilometriä sivussa aloituspisteestä! En saanut
edes aloittaa suoritustani kun olin jo tehnyt valtavan virheen! Yritin koota itseäni ja lähdin
suunnistamaan uuden suunnitelman mukaan. Hyvin kaikki sujuikin sitten 3. rastille asti paitsi että
harmitti edelleen niin vietävästi. 3-4 välillä tein häiriötilastani johtuen ehkä elämäni isoimman pummin ja
ajauduin ulos kartalta. Menetin pelin VASTA siinä vaikka luulin sen menneen jo aiemmin. Väliajoista
huomattiin nimittäin myöhemmin, että olin vielä hyvin lähellä kärjen vauhtia alun sähläyksestä
huolimatta.
Voisihan niinkin ajatella, että kaikki oli vain huonoa tuuria. Sitäkin hieman toki oli, mutta kun hommat on
kunnossa niin pikkuongelmat eivät silloin haittaa. Kokonaisuus ratkaisee, ja avaan tässä joitain siihen
vaikuttavia palasia.
Tavoitteesta oli tullut minulle liian tärkeä. Yritin liikaa ja väkisin.
Kevät ei sujunut niin kuin toivoin. Häpesin sisimmässäni tuloksiani.
Haluaisin olla huippuiskussa ja taistella Suomen kärkisijoista kuten viime syksynä sekä olla kirkkaasti
ykkösjoukkueessa sen sijaan, että kamppailisin viimeisistä paikoista. Kevään ongelmien takia tuo ei ole
ollut mahdollista. En ole osannut nauttia kilpailutilanteista siksi, koska en ole hyväksynyt itseäni tämän
hetkisessä tilanteessani.
Puoli vuotta sitten mahdollisuuteni ykkösjoukkuepaikkaan näyttivät erittäin hyviltä, kun olin saanut
onnellisena urheilla ongelmitta hyvän aikaa. Moni teräläinen kärsi tuolloin puolestaan vammoista ym.
ongelmista.
Nyt he ovat kaikki onneksi huippuiskussa ongelmista opittuaan. Huonosta joukkueesta en siis
tosiaankaan tippunut. On mielenkiintoista nähdä mihin viisi maajoukkuemiestä ja kaksi kokenutta
viestitykkiä yltävät. Jatkossa on jälleen täysin mahdollista olla mukana tuossa porukassa. Suurin esteeni
tulee olemaan minä itse.
Miten suuntani kääntyy paremmaksi?

Ei ainakaan itsestään, joten kotiläksyt olenkin siltä osin jo aloittanut, mutta se onkin sitten kokonaan
oma juttunsa... Reilu pari viikkoa harjoittelun osalta ovat saaneet minut jo kuitenkin tuntemaan, että
aallonpohja taitaa olla jo taakse jäänyttä :)
Seuraavaksi tähtäimessäni on Kainuun Rastiviikko kuukauden kuluttua, mutta sitä ennen pääsen
Jukolassa kirmaamaan kakkososuutta teräkakkosessa.
Suosittelen lämpimästi tulemaan paikan päälle seuraamaan suunnistuksen juhlaa ensi viikon viikonloppuna
Hyvinkään Kytäjälle. Upeinta seurattavaa on varmasti Jukolan viestin lähtö lauantaina 19.6. klo 22:55
sekä ensimmäisen osuuden jälkeinen vaihto. Ennen kakkososuutta keskityn pääosin omaan suoritukseeni,
mutta jos jaksatte valvoa siihen asti kun tulen maaliin niin toivottavasti nähdään viimeistään silloin!
Täältä lisätietoja:
http://www.jukola2010.net/sivut/pages/fi/etusivu.php
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