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ULTRAJUOKSU GEORGIASSA

Kaukana

Kaukasuksella

Edessäni oli 250 km, selässäni oli reppu
täynnä energiaa viikkoa varten, ja sisälläni
oli halu haastaa ja voittaa itseni.
TEKSTI CARL-MIKAEL TÅG KUVAT RACINGTHEPLANET.COM / CLAYTON HERRMANN

R

acing The Planet järjestää
monipäiväisiä ultrajuoksutapahtumia. Kohteet ovat usein
paikoissa, jotka ovat kaukana perinteisestä arkielämästä. Jo matkustaminen lähtöpaikalle on osa
tapahtuman viehätystä. Tällä kertaa kohteeksi oli valittu Georgia, valtio Kaukasiassa, Itä-Euroopan ja Aasian rajalla. Kyseessä
oli The Great Caucasus ultramaraton, neljäs
Racing The Planet -kisani Saharan, Gobin
ja Atacaman aavikkojuoksujen lisäksi.
Kisakohde sijaitsi Javakhetin maakunnassa, Georgian lounaisosassa. Tämä alue
on Kaukasus-vuoriston eteläosaa. Reitti
kulki läpi vanhojen metsien, tulivuoriperäisten laaksojen, vuorensolien, läpi
vanhojen kylien ja halki perinteisten paikallisten luostarien. Vaihteleva maasto tarjosi paljon silmänruokaa.

Reitistä teki ainutlaatuisen se, että se
kulki läpi paikkojen mitkä eivät ole turistien tiedossa. Siitä esimerkkinä on 3 000
vuotta vanha Abulin linnoitus. Tämä linnoitus on vasta viime vuosina löydetty,
ja sen alkuperä ja historia on kiinnostanut arkeologeja. Reitille oli suunniteltu
juoksijoille yllätyksiä, kuten joen ylityksiä sekä erittäin kivikkoista ja epätasaista alustaa. Maanviljely on Georgiassa
yksi pääelinkeino, ja saimme siitä osamme, kun juoksimme viljapeltojen halki kesken sadonkorjuun. Työvälineet nousivat
ilmaan ja iloiset kyläläiset
liittyivät kannustusjoukkoihin. >

RACING THE PLANET GEORGIA
cc 15.-21.8.2021, Georgia
cc 6 etappia, kokonaismatka 250 km
cc racingtheplanet.com | Racing The
Planet -etappikisa järjestetään
Suomen Lapissa elokuussa 2022
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Kilpailun päätösjuhla järjestettiin poikkeuksellisesti leirissä, ja tarjolla oli
shaslikia ja muita paikallisia herkkuja. Pyödän ääressä (vas.) Marie-Paule
Pierson (FRA), Daniel Roark (USA), Paul Skipworth (GBR) ja Mark Ludwig (USA).

Toisen etapin
leiri sijaitsi Baretinimisen kylän
alueella. Jokien
ylitykset toivat lisamausteen kisaan.

Viikon aikana tuli tilanteita, kun keho
kipeytyi, oli se sitten vatsa tai jokin raaja. Hyvä puoli oli se, että kipu vaihteli paikasta toiseen, mikä antoi mahdollisuuden
muuttaa juoksuasentoa.
Kiehtovinta minulle on omalla epämukavuusalueella liikkuminen. Kyseessä voi
olla ulkoiset tekijät, kuten sääolosuhteet
tai tietty kiputila tai sitten voi olla kyse
henkisestä epämukavuudesta kuten epävarmuudesta tai yksinäisyydestä. Omien
rajojen rikkominen tuo motivaatiota myös
arkeen, tai ehkä paremmin voisi puhua
omien rajojen vahvistamisesta, joka taas
vahvistaa itsetuntoa.
Suuri osa kisasta taittui ylhäisessä yksinäisyydessä. Oli hetkiä, kun nautin yksinäisyydestä, mutta se toi myös mukaan
epävarmuuden elementtejä.
Muistan hyvin hetken, kun sateet muuttuivat raekuuroiksi ja vastatuuli viilensi
kehoa. Ylitin laakeaa peltoa, kun vastaan
iski kova ukkosmyrsky. Kaukana edessäni näin toisen kilpailijan ja gasellin askelin tavoitin ranskalaisen Marie-Paulen.
Myrskyn ympäröiminä, märkinä ja likaisina sovimme, että etenemme vuorovedoin.
Tunnustan, että kävin epämukavuusrajan toisella puolella. Mutta kaksin epävarmuus muuttui voimavaraksi. Toisen tuki
oli siinä tilanteessa välttämätön.

JUTUN KIRJOITTAJA
CARL-MIKAEL ”MICKE” TÅG
on Tuusulassa asuva intohimoisesti
ultrajuoksua ja pitkän matkan hiihtoa
harrastava tekniikan tohtori ja tutkija.

Päivä ja askel kerrallaan
Kilpailu koostui kuudesta etapista, joista neljä ensimmäistä olivat noin 40 km:n
pituisia. Ajattelen niin, että jokainen etappi
on jaettu pienempiin osiin. Jokaisen etapin
huoltopisteet muodostavat omia lyhyempiä virstanpylväitä. Lisäksi loin omia
maastollisia tavoitteitani, otin esimerkiksi
tavoitteekseni edessä näkyvän huipun tai
vaikkapa kauempana näkyvän puun. Koska reitti oli tekninen, myös maastolliset
tavoitteet piti pilkkoa pienempiin osiin.
Voit kuvitella tunteen, kun edessäsi on
jyrkkyydeltään 25-prosenttinen monen

kilometrin pituinen nousu, joka muuttuu hiljalleen kivipelloksi. Jalat tärisivät,
mutta jokainen askel piti olla sentintarkka. Jokaisella askeleella piti välttää nilkan nyrjähdystä, mutta samalla piti ehtiä
nostamaan katsetta, jotta ehti suunnitella
mitä kautta jatkaa.
Aivot kävivät täydellä teholla koko ajan,
ja eteneminen oli systemaattista ja suunniteltua. Kehotin kuitenkin monta kertaa
itseäni nostamaan katsettani, koska maisemat olivat todella upeat. Kiehtovaa on
se, että vaikka matka on pitkä ja monesti tasaista puurtamista, keskittyminen ei >

Reppu mukana koko matkan
Jokaisen kuuden etapin aikana juoksijat
seuraavat merkattua reittiä. Reitin varrella on noin 10 km:n välein huoltopisteitä.
Juomapulloja piti täytellä ahkerasti, ja korkeimmillaan reitti kulki 2 800 metrin korkeudessa. Sää oli todella vaihteleva. Se
toikin oman haasteensa tankkaukseen,
koska viileässä säässä nesteytyksen merkitys usein unohtuu.
Jokainen juoksija kantaa reppua mukanaan jokaisella etapilla. Mukana täytyy
olla tietyt pakolliset varusteet eri sääolosuhteisiin ja hätätilanteisiin. Oma reppuni painoi lähtöpaikalla 9,6 kg, ja siihen
päälle tuli noin 2 litraa vettä. Paino koostui pitkälti ruoasta, sillä pakollinen minimimäärä koko kisaan on 14 000 kaloria.
Lisäksi mukana on yöpymistarvikkeita,
vaihtovaatteita ja ensiaputarvikkeita.
Kisa järjestettiin koronatilanteen vuoksi tavallista pienempänä. Georgiassa osallistujia oli 59 ja edustettuna oli 28 maata.
Mahtava kansainvälinen tunnelma oli läsnä jokaisena päivänä ja samanhenkisyys
loisti kaikissa tilanteissa.
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Beth Whitman (USA) saapumassa
etapin maaliin paikallisten kannustamana.

Mentaalisia matkamuistoja
mukaan
Sen lisäksi, että pistät itsesi fyysisesti likoon koko viikon ajan, etappikilpailussa joudut myös käymään läpi eritason
epämukavuuksia. En tiedä vastaavaa tilannetta, missä tunteet menevät sellaista
vuoristorataa kuin ultrajuoksun aikana.
Siitä syystä ymmärsin, että hyvältä tuntuvista hetkistä pitää ottaa kaikki irti. Ja
kun epäusko iskee, pitää niissä tilanteissa siirtää keskittyminen hyvien hetkien
muistelemiseen.

Korkeimmillaan reitti
kulki 2 800 metrin
korkeudessa.
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saa herpaantua sekunniksikaan, koska virheaskel voi olla kohtalokas. Ylämäki palkitaan normaalisti alamäellä, mutta kun ohi
puhalsi kanadalainen Brian, jouduin itsekin pistämään kaiken peliin, että suoriudun myös alamäestä ilman haavereita.
Etapit kulminoituivat paikallisten lasten ja nuorten rummunsoittoon ja hurraa-huutoihin. Tajusin kannustamisen
tärkeyden ja sen luomat voimavarat. Etapin maalissa ohjelmassa oli tankkausta ja
lihashuoltoa. Leirin tunnelma täyttyi ilosta ja positiivisesta hengestä. Havahduin
siihen, että kukaan ei kysynyt tuloksia,
vaan ensimmäiseksi kysyttiin miten päivä
oli mennyt.
Näin erittäin huonovointisia kisaajia, jotka
juuri ja juuri pääsivät omin voimin maaliviivan ylitse. Olin mukana kantamassa erään
kilpailijan reppua maalilta telttaan, kun
tämä oli tajunnan rajamailla. Apu ja kannustus voitti heikkouden. Loimme yhdessä
taisteluhengen, joka kannatti meitä kaikkia
seuraavalle etapille. Teltassa makuupussin
sisällä mietin itsekseni: vaikka tämä on yksilösuoritus, se tehdään yhdessä.
Jokaisena aamuna lähtölaukaus kaikui
kahdeksalta, ja maaliintulon jälkeen alkoi
palautuminen seuraavan aamun starttiin.
Viides etappi on niin sanottu The Long
March, jolloin edettiin kaksinkertainen
matka eli noin 80 km. Viimeinen etappi oli

10 km pitkä, ja maaliintulo oli uskomattoman kauniissa Vardziassa. Tuhatvuotisessa luolaluostarissa asuu vielä tänäkin
päivänä viisi munkkia.

Lihaksista voimia ja uusia oppeja
Olen henkeen ja vereen tutkija, ja oma
opiskelutaustani sekä nykyinen työ on
pitkälti pyörinyt datan luomisessa, sen
ymmärtämisessä sekä muutostoimiin ryhtymisessä datan perusteella – on se sitten
ollut jonkin prosessin ohjaava muutos, tiimien uusi työskentelytapa, sen ympärillä
oleva muutosjohtaminen tai omien tavoitteiden parantaminen sekä työelämässä
että urheiluharrastuksissa. Taustastani
johtuen otin Georgian kisaa varten yhteyttä teknologiayritys Myonteciin, joka valmistaa erilaisilla integroiduilla antureilla
varustettuja urheiluvaatteita.
Itselläni oli kisan aikana käytössä lihastoimintaa mittaavat shortsit, jotka ker-
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perusteella voin muokata omaa harjoitussuunnitelmaa seuraavaa kisaa varten.
Takanani on 250 km, repussani on taas
uusi kokemus. Sain valmistautua haasteeseen, sain kokea ultrajuoksun taian kaikkine mausteineen, sain haastaa itseni ja sain
ylittää maaliviivan voittajana, monesta eri
näkökulmasta. Sinnikkyys palkittiin taas.
Kyllä kannatti! Jos olet 70-prosenttisen
varma, että onnistut, kannattaa kokeilla! Z

Loimme yhdessä
taisteluhengen, joka
kannatti meitä kaikkia
seuraavalle etapille.
toivat millaisella teholla lihasryhmät
toimivat. Sen lisäksi analysoin voimaeroja
eri lihasryhmissä, kuten etu- ja takareisissä sekä tarkastelin pakaroiden ja jalkojen
puoleisuuseroja. Päätavoitteena oli oppia
tuntemaan omaa kehoa ja yhdistää data
omiin kisanaikaisiin tuntemuksiin.
Tein keräämästäni datasta erittäin mielenkiintoisia havaintoja. Ultrajuoksussa on
yleistä ylipitkät päivät haastavassa maastossa ja olosuhteissa. Jokaisella etapilla
korostui selvästi se, että lihakset toimivat
suhteellisen normaalisti aina ensimmäiset
neljä tuntia, jonka jälkeen ns. rentoutumistaso askelluksen aikana ei pysynyt enää
normaalina. Selvä väsymys näkyi käyrissä
merkittävänä lihaskuormituksen kasvuna.
Toinen havainto oli se, että monen päivän etappijuoksussa kuormitus tapahtuu eri lihasryhmissä, riippumatta matkan
profiilista. Mielenkiintoista oli huomata
miten keho osaa kompensoida kuormitusta vahvemmille osa-alueille. Kunkin päivän suorituksen alun lihaskuormituksissa
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oli nähtävissä kuinka palautuminen edellisen päivän suorituksesta muuttuu ja muutokset vastasivat omia tuntemuksiani.
Painavan repun vaikutus suoritukseen
ja lihasten käyttöön toi mielenkiintoisia
havaintoja. Maaston nousu- ja laskuprofiilit sekä jyrkkyyden vaikutukset lihastyöhön olivat myös selvästi havaittavissa.
Repun kannattelu vaikuttaa juoksuun ja
sitä kautta juoksutekniikkaan. Analyysin

cc Voittajat: Hugo Reinhold (alakuva) SUI,
25.29.48 | Isabelle Dufour FRA, 34.08.19
cc Jutun kirjoittaja Carl-Mikael Tåg sijoittui
kaikista maaliin päässeistä 54:stä
kilpailijasta sijalle 20, kokonaisajalla 41.01.11.
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