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Adventure Racing World Championships, assistant's cut
maanantaina 28. joulukuuta
Ilman huoltajaa ei seikkailu-urheilla. Huoltaja on kisan aikana kovilla niin kuin kilpailijatkin, tosin eri tavalla. Huoltajaan on voitava
luottaa, eikä ketä tahansa voi ottaa huoltajaksi. ScandinavianOutdoorStore.com-joukkue oli saanut todella ensiluokkaisen
huoltajan, Mikko Kolehmaisen. Hän huolsi ensikertalaisena yksin joukkueen maaliin seikkailu-urheilun MM-kilpailuissa
Portugalissa 8.-14.11.2009. Alla Mikon tarina kisasta. 

kirjoittaja ja huoltaja: Mikko Kolehmainen
kisaajat: Juha Lehtonen, Riitta Siltanen, Juha Prittinen, Mika Lehtonen
kuvat: Mikko Kolehmainen
kuvatekstit: Riitta Siltanen

Huoltajan rooli ei ole palkitseva. Huoltaja ottaa reissussa 600 kuvaa, ja pääsee itse yhteen niistä. Tässä koko porukka,
vasemmalta Juha P, Juha L, Riitta, Mika, Mikko.

To 5.11.2009
Lentokentällä fillareita hakiessa homma meni mielenkiintoiseksi, kun pääsin leikkimään kissa-hiiri-leikkiä paikallisen parkkivahdin
kanssa. Onneksi älysin lähteä paikalta juuri ennenkuin vahdilla meni hermot ja rupesi kirjoittamaan lappuja takana olleille autoille. 

Su 8.11.2009
Eka kisapäivä oli huollolle melko kiireinen, mutta myös mielenkiintoinen, kun pääsin seuraamaan kisaa. Kiire alkoi jo aamulla
paljon ennen starttia kun piti käydä jakelemassa kamppeita maastoon huoltopaikoille. Startin tapahduttua kiire hieman helpotti, nyt
enää tarvitsi siirtyä nopeasti paikasta toiseen odottelemaan.

Tultuani ekalle vaihtopaikalle heti lähdön jälkeen ensimmäiset joukkueet olivat jo vaihtamassa luistimia jalkaan, mikä aiheutti
hieman hämmästystä. Myös kysymys siitä, että tietääkö joukkue kerättävän pistemäärän olevan tasan sata, ei yli eikä ali, jäi
mietityttämään (Pasonen taisi kertoa sen mulle ekassa vaihdossa). Ekassa vaihdossa hämmästystä aiheutti myös monien
joukkueiden saama huolto - brieffissähän oli painotettu ettei vaihtoihin saa jättää mm. juomaa.

Pitkien odottelujen ja nopean vaihdon jälkeen seurasi nopea siirtymä seuraavalle vaihtopaikalle poimimaan luistimet. Olinkin siellä
juuri ennen joukkuetta ja pääsin samantien jatkamaan matkaa Capo da Rocan niemelle yleisörastille odottelemaan ja ottamaan
valokuvia - sekä nauttimaan kovasta tuulesta ja yllättävistä sadekuuroista. Rastilla oli aikaa myös rakennella autoon pyykkinarut ja
järjestellä varusteet siten että tiesin mistä mitäkin löytää.

Joukkueen käytyä rastilla siirryin odottelemaan fillarien noutopisteelle ja tein aikani kuluksi sämpylöitä parin seuraavan päivän
tarpeisiin. Kun joukkue jätti pyörät alkoi taas kiire, tiesin että trekki maaliin oli lyhyt ja mulla oli pestävänä ja pakattavana neljä
fillaria ilman kunnollista rutiinia. Kolmatta fillaria pakatessani JuhaL jo soittelikin maalista ja ilmoitti että heidät löytää mäkkäristä.

Lopulta ajelin auton kaupunkiin, ilmoitin joukkueelle parkkipaikan missä olen ja aloin tehdä ruokaa. Siirtyminen Coimbraan
tapahtui onneksi moottoritietä pitkin. Hotellilla kamppeiden kanssa oli hieman arpomista kun joukkue pakkasi eväitä -
respahenkilökuntaa alkoi jo hieman naurattaa kun kannoin välillä ruokia ylös huoneeseen ja kohta takaisin autoon — ja sitten taas
takaisin huoneeseen. (Mä nukuin muuten siinä huoneen kapeassa käytävässä oven edessä, eipähän kukaan ainakaan olisi
päässyt sisään, kun joukkue mietti et nukuiks mä autossa). 

Ma 9.11.2009
Lähdössä tuli hyviä uutisia huoltopaikkojen toiminnasta kun Jussi antoi mulle lennosta bulletinin jonka mukaan joukkueelle sai
jättää jokapaikassa myös ruokaa ja juomaa. Stengårdin Inkku oli lähdön jälkeen vielä lähtöpaikalla säätämässä kamoja ja kirosi,
että kisassa oli tavallaan kaksi sarjaa, toinen huolletuille ja toinen järjestäjien huollon varassa oleville. He olivat kuulemma
joutuneet jo kävelemään Lousasta ylös kisan lähtöpaikalle.

Startin jälkeen tiesin kiireen helpottavan. Ajelin seuraavalle vaihtopaikalle ja laitoin kamppeet valmiiksi odottamaan.
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Vaihtoalue ensimmäisen trekin jälkeen pyöräilyyn Esporãossa.

Joukkueen käytyä vaihdossa ehdin jopa käydä Team Finlandin huollon kanssa jossain pikkukylässä syömässä ja kaupassa. Oli
muuten parasta kanaa ja ranskalaisia mitä tähän mennessä on tullut vastaan. Tarkoituksena oli ajaa vuorille Fajaon kylään
yleisörastille Team Finlandin huollon kanssa, mutta kunhan sumussa ja pimeydessä löysimme kylään vievän risteyksen
serpentiiniteiltä, totesimme ettemme ehdi Fajaosta lähtevään autoletkaan ja päätimme ajaa suoraan melontakamojen jättöpaikalle.
Navigaattorista oli oikeasti apua serpentiineillä mutkien suunnan ennakoinnissa, näkyvyyden ollessa n. 5m. Muutama muukin
huoltaja oli jättänyt Fajaon väliin, mutta heilläkään ei ollut tietoa mihin melontavarusteet piti alueella jättää, koska järjestäjätkin
tulivat letkassa joka saapui vasta n. tunnin odottelun jälkeen.

Illaksi ajoin huoltoalueelle ja valmistelin joukkueelle nukkumapaikat hotellin konfrenssitilaan. Päätin nukkua autossa ja odotella
että järjestäjät herättelevät hakemaan fillareita. Yöllä mietin, että joukkueella täytyi olla mielenkiintoinen yö, kun tuuli jo heilutteli
pakettiautoakin.

Oma huoltoauto palveli hotellina sekä joukkuetta että huoltajaa. Suomen lippu ikkunassa pitää koti-ikävän poissa. 

Ti 10.11.2009
Lähdin hakemaan fillarit muutaman kymmenen kilometrin päästä, mutta matka venyi yli viiteenkymppiin reittikirjan puutteellisten
ohjeiden vuoksi. Pääsin kuitenkin matkalla nauttimaan mahtavasta auringonnoususta vuoristossa. Huoltoalueella sainkin sitten
odotella joukkuetta loppupäivän, ja joukkueen lähdettyä seuraavalle etapille, seurasi muutama nopea pakkaus ja purku
vaihtopaikoilla, koska alkupään osuudet olivat odotettavasti melko lyhyitä. 

Ke 11.11.2009
Rullaluistelun lähtöön saavuin auringon noustessa, laitoin kamat valmiiksi ja kävin viemässä melontakamat. Rullaluistelun
vaihtopaikalla kävin uimahallissa suihkussa ja nautiskelin auringonpaisteesta. Naureskelin myös järjestäjille, jotka siirtelivät
muiden joukkueiden rullaluistimia pois aamulla käynnistyneeltä suihkulähdekentältä, johon olivat määräneet vaihtopaikan.
Joukkueen tultua seurasi nopea pakkaus ja lähtö turva-autoksi luistelijoille.
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Suihkulähdekenttä rullaluistelun lähdössä. Kuvassa joku toinen joukkue vaihdossa.

Ajelin parikymmentä kilometriä hätävilkut päällä luisteluvauhtia ja soittelin joukkueelle radiosta musiikkia. Muutamassa
liikenneympyrässä jouduin rumasti turvautumaan isomman oikeuteen pysyäkseni joukkueen perässä. Melonnan maalissa jouduin
etsimään ruokakauppaa, lopulta kylästä löytyi yksi pieni marketti, josta sain täydennettyä ruokavarastot. Illan pimetessä myös
joukkue tuli joelta, ottivat ruuat mukaan ja joutuivat lähtemään nopeasti ehtiäkseen matkaan ennen cut-offia. 

To 12.11.2009
Olin ajellut yötä myöten Marvaoon. Tiesin että joukkueella menee vielä jokunen tovi osuudella, joten jätin huoltoshown suosiolla
valoisalle. Pyöriä ja juomia ylös linnoitukseen työnnellessäni kirosin järjestäjiä, kun olivat jättäneet huollon parkkipaikat vajaa
100m vaihtoaluetta alemmaksi. Päivällä ehdin myös ihailemaan linnoitusta, valokuvailemaan ja kuivattelemaan kamppeita. Lopulta
uni vei voiton, ja kun heräilin autosta joukkue oli ehtinyt lähteä n. varttia aikaisemmin.

Jatkoin matkaa kohti seuraavaa melontakamppeiden pudotusta ja kävin matkalla taas ruokaostoksilla, nyt isossa supermarketissa.
Mukaan tarttui vaikka mitä, peruselintarvikkeiden lisäksi myös hyvä valikoima herkkuja, rahaakin tosin meni n.65e. Paikallinen
salami ja vehnäsämpylä kokiksen kera Ducaton ratissa tuntui ihan hyvältä aamupalalta, olihan iltapäivä jo pitkällä.

Melontakamppeiden jättöpaikalla järjestäjillä ei taaskaan ollut hommat valmiina, jätin vain kamppeet sinne ja he lupasivat hoitaa
loput. Huoltopaikalla Vila de Reissa levitin huoltopaikan pystyyn paikallisen ala-asteen viereen. Lapset olivat ihmeissään paikalle
tulleesta pakettiautokaravaanista, ja tulivat ihmettelemään kun laittelin keittimellä ruokaa. Myös autosta nostamani joukkueen
karkki- ja suklaa varastot näyttivät kiinnostavan koululaisia.

Joukkue saapui joskus illan pimetessä, söivät ja nukkuivat muutaman tunnin ja lähtivät jatkamaan matkaa. Paikallinen täytekakku
näytti tuovan hymyn joukkueen huulille, joku myös muistaakseni yritti päästä siihen käsiksi jo ennen varsinaista ruokaa.
Joukkueen lähdettyä ajelin melonnan maaliin, yllätysyllätys yön pimeydessä.

Joukkue huoltopaikalla säätämässä. Kiva siivoushetki odottaa joukkueen häivyttyä paikalta. 

Pe 13.11.2009
Kun sain auton parkkiin melonnan vaihdossa, nukahdin samantien kuskin paikalta viereiselle etupenkille. Jossain vaiheessa
tajusin että auto liikkuu. Nyin jarruja mutta auto ei suostunut pysähtymään, kunnes osuin kyynärpäällä auton torveen ja heräsin.
Oli siis parempi nukkua vielä pari tuntia ennen kuin rupesin huoltamaan fillareita valmiiksi vaihtoa varten.

Aamuyön sateisina tunteina sain pyörät valmiiksi ja vaihtokamppeet paikoilleen aamun valjetessa ja rupesin nukkumaan. Joukkue
oli taas käynyt vaihtamassa kun nukuin, mutta ainakaan sääntöjen mukaan en olisi saanut avustaa joukkuetta vaihdossa. Keräilin
kamat ja jäin odottelemaan lähtölupaa järjestäjiltä - joukkueen piti vaihtaa trekkiin ennen kuin sain jatkaa. Ihmetystä aiheutti
hukassa olevat kanoottikärryt ja kiipeilyvälineet, jotka lopulta löytyivät järjestäjän tuomina viimeiseltä vaihtopaikalta. Joukkue oli
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jättänyt ne melonnan lähtöpaikalle.

Lopulta lähtölupa tuli ja kävin keräämässä fillarit jättöpaikalta ja jatkoin seuraavalle vaihtopaikalle, missä laittelin taas pyörät
kuntoon ja ruuat valmiiksi - ja odottelin joukkuetta. Nyt tuntui että ainakin sämpylät olivat aika vähissä ja sain Monosen Jannen
hoitamaan myös meidän joukkueen ostoksia omiensa ohella. Joukkue tuli, söi ja lepäili hetken ja jatkoi matkaa pyörillä pimeään
vuoristoon.

Huoltoautoruuhka 

La 14.11.2009
Siirtymä seuraavaan vaihtoon tapahtui taas yötä myöten. Nukuin jossain moottoritien huoltoasemalla hetken ja ajelin viimeiselle
vaihtopaikalle kaatosateessa. Veikkasin taas joukkueella kestävän ja uskalsin nukkua melko pitkään, varmaankin aamuneljään,
kamat kuitenkin melko valmiina autossa. Laitoin kamppeet valmiiksi auringon noustessa, seurailin kilpailua ja coastaleeringin
lähtöä.

Kellon tullessa seitsemän ja osuuden lähdön sulkeutuessa joukkuetta ei vielä näkynyt ja keräilin märkäpuvut takaisin autoon.
Joukkue tuli lopulta n. vartin aikarajasta, söi ja lähti jatkamaan matkaa. Nyt tiesin kilpailun viimeistään helpottavan mun osalta,
joten keräilin rauhassa kamppeet ja kävin uimassa.

Huoltajille oli jaettu materiaalissa vihko, johon piti kerätä järjestäjiltä kuittaukset merkiksi käynneistä huoltopaikoilla. Ilmeisesti tällä
pyrittiin valvomaan ettei joukkuetta huollettaisi huoltopaikkojen ulkopuolella. Muistin jopa hakea kuittaukset useimmista
huoltopaikoista, mutta muutamat merkinnät pääsivät unohtumaan. Järjestäjiltäkin alkoi mielenkiinto tuohon kirjoitteluun loppua ja
viimeisessä vaihdossa merkintää hakiessani jo tutuksi tullut järjestäjä vastasi suoraan että “ei sitä tarvitse, ei häntä kiinnosta”.

Ajelin maalipaikalle, siivoilin hieman autoa ja ihailin Atlantin korkeaa aallokkoa. Joukkueita valui hiljalleen maaliin ja jokaisella
näytti olevan aikamoiset voittajafiilikset käydystä kilpailusta. Kun joukkue saapui, olin käynyt hakemassa rantakuppilasta valmiiksi
kylmät oluet. Hetken aikaa istuskeltiin rannalla, kunnes siirryttiin pakkaamaan autoa. JuhaP uskaltautui vielä mun kanssa uimaan
aaltoihin.

Kun auto oli pakattu käytiin syömässä ja lähdettiin ajelemaan kohti Cascaisia. Joukkue oli matkan aikana melko hiljainen, ihan
ymmärrettävästä syystä. Hotellilla tyhjennettiin auto ja tavara täytti koko hotellihuoneen edustan. Kamppeet olivat myös melko
sekaisin, olin kisan aikana laittanut likaiset kamppeet yhteen nippuun sen kummemmin niitä lajittelematta. Autosta löytyi älytön
määrä hiekkaa ja hajukin oli melko luotaantyöntävä, mutta ihmeen siisti siitä kuitenkin tuli pelkän harjan avulla. Illaksi lähdettiin
vielä bankettiin, mutta vain mulla ja Mikalla oli virtaa jäädä sinne vielä ruuankin jälkeen. 

Su 15.11.2009
Sunnuntaina seurasi sitten paluumatka. Lento oli onneksi vasta illalla, joten ehdimme nukkuakin. Lentomatkasta ei juuri ole
muistikuvia, ilmeisesti nukahdin jo ennen nousua ja heräsin kun ruokatarjotin tuotiin eteen, söin, ja nukahdin uudestaan.
Maanantaiaamuna olin kotona aamukuudelta ja menin suoraan nukkumaan. Heräsin sopivasti kolmelta ja ehdin neljäksi koululle
matikankokeeseen hyvällä valmistautumisella…. Reissusta palautumiseen meni mullakin toista viikkoa, että sain nukuttua univelat
pois, samalla tuli oltua myös flunssassa. 

Yhteenveto

Reissu oli oikeastaan aikamoinen kokemus. Vaikka treenaamaan ei paljoa ehtinyt, paljon tuli nähtyä. Valitettavasti suurin osa
siirtymistä tapahtui pimeässä, joten varmasti paljon maisemia jäi näkemättäkin. Pääasissa huoltajan työ oli autolla ajoa,
varusteshowta ja odottamista. Olin etukäteen ajatellut lukevani matikankokeseen ja ottanut muistiinpanot mukaan, mutta
kertaakaan en noihin papereihin lopulta koskenut.

Vaikka joukkue on pitkän kisan aikana kovilla, ei yksin huoltaminenkaan ole helppoa. Kaupassa käyminen ja muu aikataulutus on
hankala saada sovitettua yhteen huoltopaikan pitämisen kanssa. Kaupat ovat auki vain päiväsaikaan, eikä huoltoalueelta viitsi
lähteä poiskaan siltä varalta, että joukkue tulee ja tarvitsee jotakin. Siksi toisesta huoltajasta olisi ollut paljon apua. Täytyy
kuitenkin kiittää molempia muita suomalaisjoukkueita sekä virolaista Mountain Loghomen huoltotiimiä jotka paikallaollessaan
tarjosivat avuliaasti apuja ja neuvoja.

Muutamia jippoja tuli kisan aikana huomattua: Kylmälaukku auttaa ruuan kylmänäpitämiseen, etenkin kun sinne laittaa
kylmäpattereiksi jäiden sijasta ranskalaisia, joista ei juuri vapaudu vettä.

Valmiit ruuat saa pidettyä lämpöisenä kun paketin kietoo avaruushuopaan. Näin ne säilyivät yölläkin monta tuntia lämpiminä.

Pakettiauton lämmityksellä voi hyvin kuivata kenkiä tuulilasilla. Autoon ja siellä oleviin kamoihin saa näin myös mielenkiintoisen
ominaishajun. Kisan aikana Ducato oli varmaankin enemmän tyhjäkäynnillä kuin ajossa…
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Share |

Invertteristä oli iso apu valojen latailuun autossa, kun ei tarvinnut etsiä huoltoalueilta sähköpistokkeita.

ÄLÄ puhkaise sprayöljypulloa. Jouduin kokeilemaan tätä, kun toiseksi viimeisenä yönä vesisateessa ensimmäinen öljypullo loppui
ja täysi pullo ei suostunut päästämään mitään ulos. Samalla tuli öljyttyä myös sadetakki sekä auton kylki, suurimman osan öljystä
sain kuitenkin valutettua tyhjään vesikanisteriin.

Muovikasseja ei voi olla liikaa. Kamat kannattaa varmaan muutenkin pakata todella pitkälti lajiteltuina: Nyt oli vaikea löytää
jokaisen vaatekasseista tarvittavia kamoja. Tekisin lajittelun niin, että olisi esim yksi kassi kuorivaatteille, jossa jokaisella olisi oma
pussinsa. Sitten kerrastoille ym olisi omat samanlaiset säkkinsä. Ja huoltajan on syytä pakata tai ainakin olla paikalla sanomassa
miten kamat pakataan.

Fillareiden pakkaaminen autoon kannattaa miettiä etukäteen. Nyt muutama ensimmäinen pakkauskerta meni arvuutellessa miten
päin mikäkin fillari kannattaa laittaa autoon, mutta lopulta siitä tuli rutiini ja fillarit menivät samassa järjestyksessä samoin päin
autoon.

Navigaattori tekee kisasta huoltajalle paljon tylsemmän. Mukana olleesta navigaattorista oli onneksi virtaliitin irronnut piiriltä joten
sitä ei saanut ladattua kisan aikana. Maantiekartalla ja järjestäjän ohjeilla huoltopaikoille löytäminen oli paljon mielenkiintoisempaa,
etenkin pimeässä…

Riitta harrastaa intohimoisesti kaikenlaista kestävyysurheilua. Erityisesti sydäntä lähellä on seikkailu-urheilu ja tietenkin
AC24-kilpailu.
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