Nijmegenin 4 päivän marssi, Vierdaagse 2018
Hollannissa, Nijmegenin kaupungissa järjestetään vuosittain maailman suurin kävely/marssitapahtuma
Vierdaagse. Marssitapahtuma on perustettu vuonna 1909 ja jatkunut lähes keskeytyksettä siitä lähtien,
ainoastaan sotavuodet ovat keskeyttäneet jatkumon. Ideana on kävellä päivässä noin 40 kilometriä
vähintään 10 kg reppu selässä. Kokonaismatkaksi muodostuu 4 päivän aikana 160 kilometriä. Sotilaat ovat
omana osastonaan ja osaston koko on vähintään 10 + 1. Marssialusta on asfalttia ja sää yleensä helteinen
auringonpaiste. Tänä vuonna marssi järjestettiin 102. kerran.
Marssijoita on kaiken kaikkiaan noin 47 000 joista sotilaita noin 6000. Sotilaat majoittuvat kaupungin
laidalla monikansallisessa Camp Heumensoordissa, joka rakennetaan vuosittain tätä tapahtumaa varten
Heumensoordin luonnonsuojelualueelle. Tänä vuonna sotilaita oli 29 eri maasta. Kyseessä on siis sotilasalue
jota vartioidaan 24/7 ja kulku tapahtuu vain myönnetyllä ID-kortilla elektronisesta portista. Leiristä löytyy
kaikki normaalit leirifasiliteetit. Lisäksi messi sekä kaljateltta, josta saa syötävää, juotavaa sekä
alkoholijuomia. Koko alue on päähineetön alue eli ei tarvitse tervehtiä sotilaallisesti ja asukin on
hollantilaiseen tapaan vapaa mutta suotava.

Camp Heumensoordin lippukenttä, oikealla ruokala.
Tänä vuonna tapahtumassa oli ensimmäistä kertaa Suomen virallinen delegaatio, jonka muodostivat
RESUL:n, RUL:n, RES:n, SRTL:n, MPK:n ja SOTUL:n jäsenjärjestöjen edustajista kootut joukkueet ja yksilöinä
etenevät marssijat. Marssi oli MPK:n koulutuskalenterissa kurssina ja sinne ilmoittautumalla pääsi mukaan.
Pohjois-Savosta oli vain kaksi osallistujaa, allekirjoittanut ja Simo Hirvonen. Mentiin samaa matkaa
Helsinkiin matkustuspäivänä, mutta marssittiin eri joukkueissa.

Pohjois-Savon osallistujat, vasemmalla Simo Hirvonen ja oikealla kirjoittaja. Molemmat suorittivat
marssin hyväksytysti ja ilman pahempia vammoja.
No mitä voisin kertoa itse marssista? Alkuun suunnittelin pitäväni päiväkirjaa mutta marssin todellisuus iski
heti ensimmäisen päivän jälkeen. Kun käyt ensin marssimassa 10-12 tuntia ja saavut leiriin, niin sen jälkeen
heti peseytymään, syömään ja hoitamaan jalat. Tai tarkalleen siten, että ensimmäinen tunti menee
lepäämiseen punkalla ja sitten voi pikku hiljaa aloitella edellä mainittuja askareita. Sitten lepäilyä ja unta
palloon, koska leiriin saavuttuasi uusi marssi alkaa 10-12 tunnin kuluttua. Ei yksinkertaisesti jaksa tehdä
mitään ylimääräistä, vaan pitää keskittyä itse tehtävään ja palautumiseen.

Majoitus. Lepo ja huolto olivat tärkeässä roolissa marssin suorittamisessa.

Meillä oli 11 hengen joukkue Market Garden Finland, jossa kukaan ei tuntenut toisiaan entuudestaan.
Ikäjakauma oli reippaasti vanhempaan suuntaan, pari nuorempaa kaveria myös. 2 henkilöä oli suorittanut
marssin aiemmin (kulmamies ja joukkueenjohtaja). Huolimatta siitä että emme tunteneet toisiamme,
ryhmän yhteishenki muodostui nopeasti hyväksi. Huumorin merkitys korostuu vaikeissa olosuhteissa ja
meitä ei paljon murheet painaneet marssin aikana. Samoin sovittiin jo alussa että kukaan ei valita mistään.
Ei kaverille tarvitse kertoa että jalkoihin koskee, se kyllä tietää sen ja kaikilla koskee. Naamasta ja
kävelytyylistä näki milloin oli vaikeaa ja välillä mentiin hiljempaa ja välillä kovempaa. Tauolta liikkeelle
lähteminen oli aina tuskaisinta, silloin mentiin ensimmäiset 10 minuuttia hiljakseen ja siitä sitten normaaliin
marssivauhtiin, kun jalat olivat turtuneet kipuun. Toista kertaa marssilla oleva nuorin kaveri oli
kulmamiehenä koko marssin ajan määräten tahdin, tämä järjestely toimi erinomaisesti.
Itse marssipäivät ovat mielessäni aika sekavana vyyhtinä, en oikein osaa sanoa mikä oli vaikein päivä.
Ensimmäisenä päivänä mentiin 45 km ja ensimmäinen henkilö joutui lopettamaan marssin. Neljäntenä,
viimeisenä päivänä ennen marssin alkua toinen kaveri joutui luovuttamaan. Suomalaisia marssijoita oli 166
kpl joista 19 joutui lopettamaan eri syistä. Marssin aikana voi tulla monenlaisia ongelmia, jotka voivat
keskeyttää suorituksen. Itse pidin suurimpana uhkana vatsatautia, mikä kaatoikin kokonaisen ranskalaisten
joukkueen, 17 henkilöä. Käsihygieniasta huolehtiminen varsinkin leiriolosuhteissa on todella tärkeää.

Paluu leiriin pitkän marssipäivän jälkeen.
Yksi uhka on myös yksinkertaisesti kaatuminen. Toisena päivänä yksi joukkueemme jäsen astui pieneen
asfaltissa olleeseen syvennykseen pari kilometriä ennen leiriä, taittaen hieman nilkkaansa ja melkein
kaatuen. Hetki siinä ihmeteltiin ja kun todettiin ettemme voi jalalle tehdä mitään, niin jatkettiin varovasti
marssia kohti leiriä missä saataisiin jalka kylmään. Laitettiin kipeäjalkainen turkulainen kulmamieheksi että
mennään hitaamman tahdilla. Kohta jouduttiin toteamaan että hei, odotahan meitä kun emme pysy
perässä! Siinä sitten jossain vaiheessa ennen leiriä kysyttiin, että mitenkäs kipeä jalka jaksaa? Vastaus tuli

ko. henkilölle tyypilliseen tapaan: ei täs mittään vikkaa o, mää lähen viäl toisel kierroksel! Tämä kuvasti
hyvin sitä asennetta mikä pitää olla tuollaisessa suorituksessa jokaisella. Tapaturmasta viisastuneena
varoitimme seuraavina marssipäivinä toisiamme aina kaikenlaisista esteistä ja kuopista, joita tuli vastaan.
Marssit alkoivat aamulla aikaisin klo 4-6 välillä, mikä oli hyvä ajankohta koska ilma oli mukavan viileä vielä
siinä vaiheessa. Maittain oltiin line upissa ja marssittiin tahtimarssia ulos leiristä, soittokunta soitti
sotilasmarssia ja oman delegaation komentaja otti joukot vastaan ohimarssilla. Tällä sotilaallisella tavalla ja
marssimusiikilla oli moraalia nostattava vaikutus, kun muuten saattoi olla hieman alakuloinen olo johtuen
aikaisesta herätyksestä, kipeistä jaloista ja edessä olevasta pitkästä, kuumasta marssipäivästä.
Oli erityisen ilahduttavaa ja maininnan arvoista miten hollantilaiset suhtautuvat tähän tapahtumaan. Joka
ikisessä kaupunginosassa sekä maalaiskylässä on odottamassa ”vastaanottokomitea” joka muodostuu
hurraavista ja tsemppaavista ihmisistä, orkesterista tai DJ:stä. Paikalliset tarjoavat makeisia ja suolaista
syötävää, juotavaa ja vesipisteitä. Erityisen virkistäviä olivat vesisuihkut, joita oli viritelty matkan varrelle.
Oli mukava mennä suihkun ali ja kastella vielä päähine erikseen. Yläviitosia tuli paiskottua varmaan satoja
kertoja matkan aikana hurraavien kansalaisten kanssa.
Pohjoismaille oli taukopaikoilla oma huolto. Huoltopisteitä oli ehkä noin kolmen tunnin välein. Varsinainen
ruoka oli kahdesti päivässä, tyypillisesti thainuudelisoppa. Tarjolla oli aina kurkkua, banaania, vesimelonia,
pähkinöitä, mehua, vettä ja kahvia. Oma suosikkini oli buljong, kuuma lihaliemi jota sai hanasta mukiin.
Sokeritason ylläpitäminen ei ollut ongelma marssin aikana, itselläni oli mukana glukoosipillereitä ja
kansalaisilta sai vaahtokarkkeja, viinikumeja ym. karkkia. Lihaliemi palautti suolatasapainoa ja maistui
jotenkin erityisen hyvälle tauoilla.

Pohjoismaiden taukopaikka, välillä oli melko ahdasta.

Marssin aikana oppi uusia asioita itsestään, niin fyysisiä kuin henkisiä. Vaikein paikka minulla oli viimeisenä
päivänä 24 km kohdalla, tultiin juuri taukopaikalle ruokailuun. Tätä ennen olin alusta alkaen ihmetellyt
miksi kaikki neste mitä juon, tulee virtsana noin 15 minuutin kuluttua ulos. Eli jatkuva pissahätä, neste ei
juuri kerkeä elimistössä olla. Tämä johti sitten pahoinvoivaan oloon ja lähes oksenteluun, kun neste poistuu
nopeasti, laimentaen sokeri- ja suolatasapainoa elimistössä. Taukopaikalla heti nuudelisoppa naamaan,
buljonkia kaksin käsin (kyllä maistui hyvälle) ja joku kertoi että kurkku auttaa tuohon oireeseen eli neste
pysyy pitempään kehossa, kun se on sitoutuneena kurkkuun josta 97% on vettä. Kaveri joka kärsi myös
samoista oireista, antoi vielä pienen ”buusterin” eli juoman missä oli reilusti kofeiinia, aminohappoja sekä
hiilihydraatteja. Noin 15 minuutissa tapahtui suorituskyvyn uskomaton palautuminen ja pahoinvointi sekä
alakuloinen mieli hävisivät, tilalle tuli energisyys ja hyvä mieli. Nyt kävellään vaikka maailman ympäri!
Viimeinen päivä menee tietyllä tavalla euforiassa, koska tiedät että tänään tämä loppuu. Toki tuntuu siltä
että ei tämä muuten lopu ikinä, mutta askel kerrallaan kohti maalia, Charlemagnea. Matkan varrelle jäi
Groesbeekin sotilashautausmaa, jossa lepää noin 2600 pääosin kanadalaista sotilasta. Pidimme
muistomerkillä pienen hiljaisen hetken sotilaallisin menoin ja jatkoimme matkaa. Loppua kohti aika tuntui
vain matelevan ja matka kestävän normaalia pidempään, varsinkin kun joka päivä oli ollut erilaisia tietoja
mikä marssin pituus on ja lisäksi karttakaan ei pitänyt aina ihan paikkaansa taukopaikkojen osalta. Sitten
yhtä-äkkiä reitti kaartui vasemmalle päin, pellolle missä oli sotilasosastoja. Joku sanoi että nyt tultiin perille.
Oli aivan epäuskoinen olo enkä alkuun uskonutkaan, kunnes oli pakko uskoa kun piti ilmoittautua ja saada
poletti, millä sai kuitattua itselleen makkaraa ja oluen! Lisäksi joukkueenjohtaja lähti hakemaan mitaleja, on
kai tämä uskottava. Uskomaton helpotuksen tunne valtasi ja lievä liikutuskin kasteli silmäkulmat. Syötiin
makkarat ja juotiin oluet pellolla makoillen kaikessa rauhassa. Joukkueenjohtaja jakoi mitalit, oltiin rivissä ja
jaksettiin hoitaa homma vielä sotilaallisesti loppuun. Oli mukava tunne kaataa repussa olleet 10 kg hiekkaa
pellolle, kun niitä oli mukanaan 4 päivää raahannut.

Joukkue Market Garden Finland Charlemagnessa, mitalit rinnassa.

Vielä oli kuitenkin edessä Via Gladiola, 5 km ”juhlasuora” missä oli hurraavaa kansaa ja eri maiden
sotilasjohtoa vastaanottamassa joukkoja. Kaamea ysäri-jysäri-teknohumppa soi kovaa kuten kaikkina
muinakin päivinä ja tunnelma oli riehakas. Meidät kukitettiin ja kehuttiin matkan varrella, jossain vaiheessa
ostettiin vielä oluet ja käveltiin hajanaisena joukkona, enää ei kiinnostanut kulkea muodossa kun homma oli
jo suoritettu. Oli melko epätodellinen tunne kulkea Via Gladiolaa, uupuneena mutta euforisena oluttölkki
kädessä.
Miksi lähdin marssille? Siksi että elämän pitää olla välillä seikkailua. Siksi että tuollaisiin tapahtumiin
hakeutuu aina ne hyvällä tavalla vinksahtaneet tyypit. Siksi että testasin omaa henkistä ja fyysistä
kestävyyttä. Siksi että sain uusia ystäviä. Siksi että epämukavuusalue on siirtynyt taas askeleen
kauemmaksi. Siksi että se oli mahtava kokemus. Mahtavat kokemukset eivät yleensä tule helpolla.
Esa Ikäheimo

