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Hämeenlinnan 31. kaupunkimaratonin osallistujat saavat nauttia Luonto ja 
vesi -teemavuoden kunniaksi huikean vehreistä maisemista, kun reitti kulkee 
rantareittiä pitkin Aulangolle. 

Hämeenlinnan 
Las ikorjaus Oy 

Jukka Stolt harjoittelee Saaristen koulun lasten kanssa 
Kaurialan kentällä juoksukärryillä kyyditsemistä. 
(Kuva Terttu Häkkilä, Suuntana100 ry) 

Teksti Jenni Manninen 

— Reittiä on kehitetty asiakaslähtöisesti saadun palautteen mu-
kaan. Uskallan sanoa, että uusi reitti on yksi Suomen parhaista. 
Ja onko parempaa paikkaa pitää juoksijoille kannustuspistettä 
kuin Aulanko, lrysyy Tarmon järjestäjäaktiivi Erkki Yrjölä ja toivoo 
maratonin kehittyvän entistä enemmän perhetapahtuman suun-
taan. 

Kaupunkimaratonin yhteydessä järjestetään kello 12-15 hy-
väntekeväisyystapahtuma, jolla kerätään varoja Saaristen Koulun 
erityistukea tarvitseville lapsille koulun pihan kunnostamiseksi. 
— Tarmo on tässä mukana positiivisella mielellä. Oheistapahtu-

ma elävöittää kaupunkimaratonia ja olemme joka vuosi osallistu-
neet jollain tavalla hyväntekeväisyyteen, Yrjölä kertoo. 
— Haluamme auttaa Hämeenlinnan kaupunkia olemaan lapsi-

ystävällinen kaupunki. Tapahtumamme esiintyjät ovat kaikki eri- 

laisia — mennään punkista Sibeliukseen. Erilaisuus on teemana 
koko tapahtumassa, sanoo Suuntana elämä -tempauksen isä ja 
järjestäjä Jukka Stolt. 

Suuntana elämä -tapahtuman suojelijana toimii opetus- ja kult-
tuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Konsertin esiintyjinä näh-
dään ainakin Henna Sara, Pertti Kurikan Nimipäidt, Aikapommi 
sekä Tuomas Nildianen. 

OTA HAASTE VASTAAN! 
Jukka Stoltin, 63, tarina kertoo tahdon ja Iiikunnan voimasta. Hän 
loukkaantui vakavasti Iiikenneonnettomuudessa Intiassa vuonna 
2006 ja kaikista ennusteista huolimatta pystyy tänä päivänä Iiik-
kumaan ja puhumaan. 
— Kyllä minua ihmeenä pidetään. Lääkärit ovat yhtä mieltä vain 

siitä, että hyvä pohjakunto ja Iiikunta auttoivat toipumisessa. 
Muuten olisin muuttunut pelkäksi tilastomerkinnäksi, hän sanoo ja 
korostaa myös tyttärensä omalääkäriroolia toipumisprosessissa. 

Itsekin pitkään ennen onnettomuuttaan yrittäjänä toiminut 
Stolt haastaa kaikki yrittäjät osallistumaan erityislasten elä-
mänlaadun parantamiseen. Auttaa voi lahjoituksin, avustuksin 
ja yhteistyötarjouksin. Lisätietoja www.suuntanaelama.com. Ota 
yhteyttä jukka.stolt@gmail.com. 

Stolt kannustaa osallistumaan kaupunkimaratoniin ja aikoo 
itse juosta puolikkaan kyyditsemällä samalla Saaristen koulun 
lapsia juoksukärryissä. 
— Jas joku on ihmetellyt, nun den harjoitellut rantareitillä tä-

män takia multasäkin kanssa! hän selventää viimeaikaista har-
rastustaan. 

Vuonna 2014 Stolt ehti juosta maratonista puolikkaan, kunnes 
selkä ilmoitti, että juoksut oh i sillä erää juostu. Mies kuitenkin 
käveli tahdonvoimalla maaliin ja reissuun meni aikaa reilut kuusi 
tuntia. 

— Olenkin näin ollen virallisesti "Hämeen hitain". Jos minä pys-
tyn osallistumaan, nun nyt ei ole kenelläkään kanttia sanoa, että 
en ehdi tai pysty osallistumaan, Stolt naurahtaa. 

Vapaita vuosia viettävien hyvinvointiliike Suuntana100 järjes-
tää kaupunkimaratonille ryhmäosallistumisen, jonka jokaisesta 
osallistumismaksusta lahjoitetaan viisi euroa Saaristen koulun 
pihaprojektiin. Katso lisätietoja www.suuntana100.fi. 

Hämeenlinnan kaupunkimaraton järjestetään Kaurialan 
kentällä 30. heinäkuuta. Kisakanslia aukeaa kello 11. Mat-
koina juostaan kymppi, puolikas ja täysmaraton. Kympin ja 
puolimaratonin ehtii hyvin kävellä sallitussa kuuden tunnin 
ajassa. Reitin varrella on useita huoltopisteitä. Juoksun 
jälkeen ruokaillaan Kaurialan kentän ylätasanteella. Viime 
vuonna juoksuun ilmoittautui yli tuhat osallistujaa. Ilmoit-
taudu osoitteessa: http://hameenlinnankaupunkimaraton. 
sporttisaitti.com/ 

Elokuun 19. Tarmolla on edessä iso ponnistus, kun se isän-
nöi nuorten SM-kisoja Kaurialan kentällä. 

Tarmo järjestää yrityksille tyky- ja tyhypäiväpaketteja. Katso 
lisää http://hameenlinnantarmo.sporttisaitti.com/ tai kysy 
Villa Vepsä, puh. 045 6084150 tai vepsaville@gmail.com. 
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