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KUNTOUTUS JA LIIKUNTA

V uonna 2016 Hämeenlin-
nan maratonin maali-
viivan ylitti tyytyväinen 
mies. Eläkeläinen Jukka 
Stolt oli päässyt tavoit-

teeseensa ja juossut Suuntana elämä 
-tempauksessaan puolimaratonin las-
ten juoksurattaiden kanssa. Marato-
nin ajan rattaiden kyydissä istui lapsia 
Saaristen peruskoulusta. 

– Keräsimme rahaa koulun pihare-
monttiin, Jukka kertoo nyt hämeen-
linnalaisen kotitalonsa kuntosalilla. 

– Rattaissa istui maratonin aikana 
vuorotellen viisi lasta.

Jukka muutti Kotosalla-taloon kol-
me vuotta sitten. Yksi suurimmista 
kriteereistä uudelle kodille oli kunto-
sali, sillä urheilu on miehellä verissä. 
On silti todellinen ihme, että hän tääl-
lä kuntoilee. Reilu kymmenen vuotta 
sitten Jukan elämä oli nimittäin päät-
tyä kokonaan intialaiselle moottori-
tielle.

Auto-onnettomuus 
Intiassa
Vuonna 2006 Jukka päätti naapurei-
densa kanssa matkustaa Intiaan. Elä-
mä oli näyttänyt jo nurjan puolensa 
Jukan vaimon kuoltua, mutta Jukka 

oli myös saanut paljon. Hänellä oli 
kolme lasta, Maatu-koira, intohimoi-
nen urheiluharrastus ja työura yrittä-
jänä. Nyt Jukkaa kiinnosti tutkia Inti-
aa bisnesmielessä, ja syyskuussa nous-
tiin Delhin-koneeseen. 

Intialainen autonkuljettaja tuli 
Delhin lentokentälle vastaan, ja Juk-
ka seurueineen pakkautui auton kyy-
tiin. Mukana kulkeva vessapaperipa-
ketti nauratti kaikkia, mutta kun sel-
lainen oli neuvottu ottamaan mukaan, 
suomalaismiehet tekivät työtä käsket-
tyä. Matka eteni moottoritielle, ja yht-
äkkiä auton eteen kaarsi liikennesään-
töjen vastaisesti bussi. 

– Ajoimme bussin kylkeen, Juk-
ka kertoo ja näyttää valokuvaa, jossa 
murskautunut henkilöauto on puolik-
si bussin tavaratilan sisällä. 

– Sekunnin murto-osaa myöhem-
min bussi olisi ehtinyt ajaa pidemmäl-
le, ja olisimme osuneet sen taka-akse-
liin. Sitten en istuisi tässä.

Vessapaperipaketista oli yllättävää 
hyötyä, sillä se toimi törmäyksessä air-
baginä. Kaikki henkilöautossa kuiten-
kin loukkaantuivat, pahiten keskipai-
kalla lannevyössä istunut Jukka. Hän 
vaipui kahdeksi päiväksi koomaan ja 
sai selkäydin- ja aivovamman. Kolme 

selkänikamaa murtui, ja murtumia 
tuli myös käsiin, rintalastaan ja kyl-
kiluihin. 

– En muista tapahtuneesta mitään, 
Jukka sanoo. 

– Mutta lapsilleni oli sanottu, ettei 
eloonjäämisen mahdollisuutta ole.

Titaanilevyt selkään
Jukkaa hoidettiin viikon verran Inti-
assa kolmessa eri sairaalassa. Sen jäl-
keen hänet lennätettiin ambulanssi-
lennolla Suomeen. 

Töölön sairaalassa Jukan selkää tu-
kemaan asennettiin kaksi pitkää rau-
tatitaanilevyä ja kuusi pulttia. Hoidot 
jatkuivat Peijaksen, Katriinan ja Kä-
tilöopiston sairaaloissa, ja itsemaksa-
vana Jukka kävi tutkimuksissa myös 
Validia Kuntoutus Helsingissä. 

Onnettomuuden aiheuttamien 
vammojen lisäksi Jukan kehossa jyl-
läsi kolme sairaalabakteeria, joten hän 
joutui sairaaloissa eristyshuoneisiin. 
Bakteerien alkuperää ei saatu selville, 
ne saattoivat tulla mukana jo Intiasta. 

– Eristys tuntui vankilalta, Jukka 
muistelee. 

– Suunnittelin pakoa ja sanoin lap-
silleni, että lähden junalla kotiin. He 
onneksi ymmärsivät, että olin ”pihal-

Paluumatka  
maratonille oli pitkä tie

Auto-onnettomuus Intiassa aiheutti Jukka Stoltille, 64,  
selkäydin- ja aivovamman. Jukka vajosi koomaan, eikä  
eloonjäämisestä annettu toivoa. Toisin kuitenkin kävi.  

Jukka taisteli itsensä ylös sairasvuoteeltaan, juoksi elämänsä  
seitsemännen maratonin ja tekee nyt hyväntekeväisyystyötä.  

Teksti Piritta Porthan Kuvat Timo Porthan
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Hämeen maratonihme. 
Jukan maratonia 
onnettomuuden jälkeen 
pidetään ihmeenä. Itse 
hän vitsailee olevansa 
hieman yli kuuden tunnin 
maratonajallaan Hämeen 
hitain.  
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la kuin lumiukko” ja kertoivat pako-
suunnitelmistani hoitohenkilökun-
nalle. 

Marraskuussa Jukka pääsi kotiin. 
Hoitoja jatkettiin kuntoutuspolikli-
nikkakäynneillä sairaalassa, Jukka sai 
neuropsykologista ja fysikaalista kun-
toutusta sekä toimintaterapiaa. 

– Kotiin pääseminen oli parasta 
kuntoutusta, Jukka sanoo. 

– Pidin tiukkaa korsettia ja kävin 
kolme kertaa päivässä Maatu-koirani 
kanssa kävelyllä. Lenkille lähdettiin, 
vaikka esimerkiksi kaatuessa en olisi 
päässyt itse ylös. 

Takaisin juoksuun 
Ennen onnettomuuttaan Jukka oli 
juossut kuusi maratonia, ja paluu ur-
heilumaailmaan veti puoleensa kuin 
magneetti. Jo sairaalan eristyshuo-
neeseen Jukka oli puhunut itselleen 
kuntopyörän, jonka polkeminen oli 
onnistunut aluksi minuutin verran. 

– Se oli todella pitkä minuutti, Juk-
ka sanoo. 

– Mutta lääkäreiden mukaan se-
kä ennen että jälkeen onnettomuutta 
harrastamani liikunta oli ratkaisevaa 
kuntoutumiseni kannalta.

Jukka käveli sinnikkäästi Maatu 

vierellään, ja vähitellen myös haave 
juoksemisesta alkoi pyöriä mielessä. 
Kun onnettomuudesta oli kulunut 
vuoden verran, Jukka kertoi tyttärel-
leen haluavansa juosta Helsinki City 
Run -puolimaratonin. Jukan lääkärinä 
toimivalla tyttärellä on takanaan oma 
kilpavoimistelu-ura, eikä hän hätkäh-
tänyt isänsä suunnitelmia. Sen sijaan 
hän kirjoitti Jukalle harjoitusohjel-
man. 

– Ensin juoksusta ei meinannut tul-
la mitään, Jukka kertoo. 

– Tunsin esimerkiksi vasemman 
jalkani roikkuvan perässä. Ilmeisesti 
käskyt eivät kulkeneet aivoista juok-
sun vaatimalla nopeudella. 

Jukka juoksi kuitenkin jo parikym-
mentä metriä. Askel askeleelta matkat 
pitenivät, ja kun vuoden 2008 osallis-
tujat starttasivat Helsinki City Runin, 
Jukka juoksi heidän joukossaan. Ih-
mettelijöitä riitti, olihan onnettomuu-
desta kulunut vasta 1,5 vuotta. 

– Se oli elämäni kovin juoksu, mut-

ta en ole keskeyttäjätyyppiä, Jukka sa-
noo. 

Syöpäkään ei pysäyttänyt 
Jukan kuntouttaessa itseään elämä 
heitti lisää kapuloita rattaisiin. Sattu-
malöydöksenä Jukalla todettiin vuon-
na 2013 eturauhassyöpä. Hän ei ollut 
toipunut onnettomuudesta vielä leik-
kauskuntoon, joten syöpää hoidettiin 
sädehoidolla. Läheiset järkyttyivät, 
mutta Jukka oli jo taistelemiseen tot-
tunut. 

– Siinä tilanteessa syöpädiagnoosi 
ei tuntunut enää missään, hän sanoo. 

– Nyt se on toivon mukaan voitettu.
Eikä syöpäkään saanut Jukkaa luo-

pumaan haaveestaan. Hän jatkoi juok-
semista ja piti tavoitteensa elämänsä 
seitsemännestä maratonista kirkkaa-
na mielessä. 

Vuonna 2015 haave toteutui. Juk-
ka puki päälleen paidan, jonka selkä-
mykseen hän oli painattanut röntgen-
kuvan selästään ja tekstin ”My Back”. 

”LAPSILLENI OLI SANOTTU, ETTEI  
ELOONJÄÄMISEN MAHDOLLISUUTTA OLE.

Hyvä kiertämään. Rota-
ryt lähtivät mukaan 
Aistihuone 100 –hyvän-
tekeväisyysprojektiin. – 
Hämeenlinnan kaupun-
ki vastaa aistihuoneen 
runkorakenteista, ja 
Rotaryt yhteistyökump-
paneineen rahoittavat 
laitteet, Unto Lindén 
(vas.) kertoo.

26-30_IT_3-2017_JukkaStolt.indd   28 12.4.2017   12.26



www.invalidiliittonyt.fi     29

Teksti viittasi vammautuneen las-
kettelija Pekka Hyysalon brändiin 
”FightBack”, joka luki paidan etupuo-
lella. Paita päällään Jukka saapui ko-
komaratonilta maaliin ajalla 6.07. Se 
ylitti maratonin maksimiajan, mutta 
järjestäjät odottivat Jukkaa. 

– Olen siis virallisesti Hämeen hi-
tain! Jukka hymyilee. 

– Juoksin puoliväliin asti, mutta sit-
ten selästä alkoi tulla sellaista signaa-
lia, että oli parasta vaihtaa kävelyyn. 
Onnettomuuden jälkeen minulta oli 
murtunut kaksi selkänikamaa lisää se-
län paineen ja liiallisen treenaamisen 
takia, joten en halunnut ottaa riskiä. 

Suuntana elämä 
Onnettomuutensa jälkeen Jukka olisi 
kaivannut enemmän vertaistukea ja 
haluaa nyt itse auttaa muita. Suuntana 
elämä -projektin Hämeenlinnan mara-
tonille hän suunnitteli Saaristen kou-
lun piharemontin rahoitusta varten. 
Ensin Jukka ajatteli viedä Maatu-koi-
ran ilahduttamaan Saaristen aistimoni-
vammaisten ja suurta yksilöllistä tukea 
tarvitsevien oppilaiden koulun lapsia, 
mutta kuultuaan pihan kunnostustar-
peista hän päätti tehdä enemmän. 

Suuntana elämä -projekti keräsi pi-
haremonttiin sponsorirahaa. Ja kun 
Jukka juoksi puolimaratonin Saa-
risten koulun lapsia juoksurattaissa 
työntäen, tempauksen näkyvyyden 
myötä remontin loppurahoitus löytyi 
kaupungilta. 

– Piharemontti toteutuu ensi kesä-
nä, Jukka kertoo. 

– Projekti sisällytettiin osaksi Saa-
risten koulun opetussuunnitelmaa, ja 
pidimme lasten kanssa yhteisiä tree-
nejä. Lisäksi harjoittelin itsekseni 
työntämällä juoksurattaissa multa-
säkkiä. 

Suuntana elämä -projekti päättyi 
maratonin jälkeen tukikonserttiin, 
jossa esiintyi muun muassa Pertti Ku-
rikan Nimipäivät ja pianisti Tuomas 
Nikkanen. 

– Nikkanen soitti lopuksi Sibeliuk-
sen Finlandian, Jukka kertoo. 

– Hänen mukaansa se oli ainoa oi-
kea päätös näin kovalle jutulle. 

Yhteisöllisyyttä  
ja kisahaaveita
Istuminen on Jukalle raskasta, ja esi-
merkiksi automatkoilla on pidettävä 

Tiedonkulku potilaan  
hoidossa tärkeää
ENNEN INTIASSA tapahtunutta onnettomuuttaan Jukka Stolt oli otta-
nut kattavat vakuutukset itselleen ja yritykselleen. Onnettomuuden 
aiheuttamien vammojen hoito kulki kuitenkin monen mutkan kautta. 

– Jos onnettomuus olisi sattunut Suomessa, vastapuolen liikenne-
vakuutus olisi korvannut kaiken, Jukka kertoo. 

– Nyt vakuutus maksoi ambulanssilennon, mutta Suomessa vakuu-
tusyhtiön lääkäri määritteli vammojeni haitta-asteen lähes olematto-
maksi. 

Jukan tuolloinen kotikaupunki Vantaa ei myöskään myöntänyt mak-
susitoumusta Validia Kuntoutus Helsinkiin, jonka muun muassa Jukan 
lääkäritytär näki isälleen oikeaksi hoitopaikaksi. Jukka päätti maksaa 
tutkimukset itse, ja meni Validiaan lääkärityttärensä kirjoittamalla 
lähetteellä. Tutkimustulosten avulla hän sai sitten myöntävän kuntou-
tuspäätöksen Validiaan myös Vantaan kaupungilta. 

– Odotin kuntoutusta kuin kuuta nousevaa, mutta sairaalapöpöjeni 
takia se ei onnistunutkaan, Jukka kertoo. 

– Nykyään sairaalapöpöjen onneksi tiedetään tarttuvan usein ihan 
muualta kuin sairaalasta.

Suurimmaksi ongelmaksi hoidoissaan Jukka näkee tiedonkulun tak-
kuamisen eri hoitopaikkojen välillä. Terveydenhuollon kirjaamia potilas-
tietoja näyttävän Omakanta-verkkopalvelun kehittyminen onkin Jukan 
mielestä tärkeää. Sieltä hoitohenkilökunta voi tarvittaessa tarkistaa 
potilaan kokonaistilanteen. 

– Omakanta alkaa pikku hiljaa toimia, Jukka sanoo. 
– Tosin viiveellä ja kunnasta riippuen.

Kotitalon kuntosalilla. Jukka on 
mitannut soutuvauhtinsa tasolle, 
jolla sijoittuisi jopa soudun Suomen 
mestaruuskisoissa. 
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Osaava ja arvostettu  
kuntoutuksen asiantuntijakeskus

Tarjoamme moniammatillista kuntoutusta monille 
eri kohderyhmille, joilla on syystä tai toisesta  

haasteita arjessa selviytymisessä.  
Kuntoutuksen tavoitteena on mielekkäämpi arki.

Yksilölliset kuntoutusjaksot
Kuntoutuskurssit

Lasten perhekurssit
Nuorten kurssit

Ammatillinen kuntoutus 

Kuntoutusvaihtoehdoista löydät paljon tietoa 
nettisivuiltamme ja lisätietoja antaa kuntoutus-

sihteeri Tarja Lammi: p. 050 394 7524.

Palvelemme koko kesän 2017, joten nyt on 
hyvä tilaisuus varata kuntoutusjakso kesäiseen 

Kankaanpäähän! 

Laajasti palveluja
kaiken ikäisille!

Aistihuone kuntouttaa 
JUKKA STOLTIN ideoima Suuntana elämä -projekti 
onnistui niin hyvin, että se saa nyt jatkoa nimellä Aisti-
huone 100. Projekti toteuttaa Saaristen koulun erityis-
lasten kuntoutuksen ja opetuksen tueksi aistihuoneen eli 
elämystilan. Tänä vuonna valmistuvan projektin rahoi-
tuksesta vastaavat Hämeenlinnan alueen rotaryklubit 
yhteistyökumppaneineen ja Hämeenlinnan kaupunki. 

– Kun Jukka kertoi meille aistihuoneesta, näimme 
siihen osallistumisen rotareille erinomaisena mahdol-
lisuutena, Vanajaveden Rotaryklubin projektivastaava 
Unto Lindén sanoo. 

– Aistihuone on tärkeä opetustila koulussa, jossa 
opitaan muutenkin sovelletusti toimintojen kautta. Pro-
jekti sai myös Suomi 100 -statuksen.

Aistihuoneessa oppilas saa elämyksiä väreistä, 
äänistä, valoista, tuntemuksista ja tilojen kokemuksis-
ta, mikä tuo kokijalleen toiminnan ja rentoutumisen 
tasapainoa. Huoneeseen on suunnitteilla muun muas-
sa värivaloilla luotu värimaailma, fysioakustinen tuoli 
sekä kankailla päällystetyt seinät, joiden väri ja tunnel-
ma ovat muunneltavissa. 

Aistihuoneeseen tulee myös kuuloaistia tukeva 
äänimaailma kotiteatterilaitteiston avulla ja niin sanot-
tu Kumu-rumpu, jonka avulla rytmin voi tuntea fyysi-
sesti. 

– Saaristen koulu antaa perusopetusta aistimoni-
vammaisille lapsille, Lindén sanoo.

– Aistihuone tukee opetusta eri aistikanavien kautta 
tulevien miellyttävien kokemusten avulla.

Lue lisää: suuntanaelama.com
suomifinland100.fi/project/aistihuone-100

usein taukoja. Onnettomuutensa jälkeen tuolloin Vantaalla 
asunut Jukka alkoikin etsiä uutta kotia lähempää Hämeen-
linnan kesämökkiään. Myös Jukan lapset toivoivat isänsä 
turvallisuussyistä muuttavan pois kaksikerroksisesta asun-
nostaan, vaikka Jukka itse ottikin portaat jumpan kannalta.

Arkiaskareet Jukka hoitaa Hämeenlinnan kodissaan vai-
keimman asteisesta aivovammaluokituksestaan huolimat-
ta itse, mutta talon yhteisöllisyys ja liikuntapalvelut ovat 
osa Jukan arkea. 

– Torstain kahvitilaisuuksissa on aina tupa täynnä, Juk-
ka kertoo kotitalostaan ylpeänä.

Sitten hän istuu kuntosalin soutulaitteelle ja soutaa tot-
tunein ottein. Jukka on mitannut soutuvauhtinsa parhaim-
millaan riittävän jopa sijoitukseen soudun Suomen mesta-
ruuskisoissa. Niihin ei ole osallistumislupaa lääkäriltä hel-
linnyt, mutta esimerkiksi Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta ry VAU:n kilpailut voisivat Jukalle sopia.

– Muut urheilijat lopettelevat kilpauraansa 30–40-vuo-
tiaina, mutta minä olen ajatellut vasta aloittaa, Jukka hy-
myilee. l
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