Emily Kemp
Suunnistus on sinulle numero yksi (1).
Toiseksi (2) jäivät hetkeksi kotimaa ja rakkaat siellä.
Kasvun aloitit itsenäisesti ja kavereita sait Suomesta ainakin
kolme (3).
Neljä (4) kertaa miettimään jouduit ja kiitos, että
urheiluseuraamme saavuit.
Olet villisti viidesti (5) noussut suunnistusuralla ja kuudesti
(6)jaksanut valtavasti sitä harjoitella.
Palkintoja sinulla on yli seitsemän (7) ja iloisia ilmeitä ainakin
kahdeksan (8).
Aamulla yhdeksään (9) saakka voit levätä,
sillä Emily (10) sinä itse olet täysi kymppi!
Hymysi kertoo sen meille.
Orienteering is number one (1) for you.
For a while now your home country and your dear ones are on the second place (2.).
And what about your growth mentally and in sport, you started your independent life
all by yourself and now you have at least three (3) friends in Finland.
Four times (4) you had to ponder where to go and we are grateful that you joined our
team.
It´s really wild that five times (5) you have been better and better in orienteering and
six times (6) you have had huge energy to train.
Prizes you have achieved more than seven (7) and happy expressions you have at least
eight (8).
You can rest until nine (9) in the morning because Emily, you yourself are total TEN (10)
points. Your smile tells us that.

Miika Kirmula
Omat valinnat jatkuvat kyllä.
Toisten tulokset eivät sinuun yllä.
Valitset itsellesi parhaimmat reitit.
Selvität niistä sokkelot ja seitit.
Taustatukea sinulle riittää.
Siitä voit vain itseäsi kiittää.
Oma pää ja omat jutut.
Taakse jäivät vain pelkät tutut.
Suunnistajana olet paikkasi saanut
ja maajoukkueeseen kuulumisen taannut.
Sinulle toivotetaan menestyksen matkaa.
Tästä on tänään sinun hyvä jatkaa.

Sanni Kivelä
Välillä kulkee todella lujaa.
Oli sitten vastassa metsää tai kujaa.
Urheilijaksi päätit ryhtyä.
Kiitollisin mielin ajatukseen voidaan yhtyä.
Tietoisuus, tunne ja tahto vahva –
sinulla on tämän lajin menestyksen oven kahva.
Ohjaat itsesi toisenlaiseen valmentautumisen kuosiin,
vaan tarvitset muitakin ohjeita tuleviin vuosiin.
Vankan kumppanin rinnallesi sait.
Iloa, jaksamista ja yhdessä tekijääkin hait.
Luottamus auttaa saavuttamaan tavoitteet,
muut kun vielä ymmärtäisivät, mitä milloinkin teet.
Olet suunnistuksen suhteen oikealla tiellä.
Varmasti näemme sinut hymyssä suin matkalla siellä.

Mikko Sirén
Menestykseen ainekset annettiin.
Nuorena siihen mahdollisuuksia kannettiin.
Et ollut mikään ohikiitävä teinitähti,
vaan maailmalle Mikko-poika lähti.
Urheilullista unelmaa kohti kaiken parhaaksi päin - monet pohti.
Suunnistus on muutakin kuin taito.
Se on sinulle elämäntapa, sinun elosi aito.
Läheisesi luovat sinulle turvaa.
Riittävän usein heidän viereensä kurvaa.
Kuuntele kroppaa. Punnitse mieltä.
Tulkitse ulkoa tulevien ohjeiden kieltä.
Kasvanut olet maajoukkueeseen mukaan.
Sitä asemaa ei voi pois viedä kukaan.

