
Lepakkobongausta viikon kuluttua
Suomen lepakkotieteellinen yhdistys jär-
jestää jo perinteeksi muodostuneen Le-
pakkobongauksen 29.-31. heinäkuuta. Ky-
seessä on yhdistyksen kuudes Lepakko-
bongaustapahtuma. Lepakkobongauksen 
ideana on havainnoida lepakoita yhden 
tunnin ajan omavalintaisessa paikassa 
esimerkiksi kesämökillä, puistossa tai 

järven rannassa.  
Lepakkobongaukseen voi osallistua ku-

ka tahansa lepakoista kiinnostunut, eri-
tyistä asiantuntemusta ei vaadita. Lepa-
koita voi havainnoida silmämääräisesti ja 
rajata mahdollisia lajeja esimerkiksi len-
topaikan perusteella tai erityisellä lait-
teella, lepakkodetektorilla, joka muun-

taa lepakoiden lähettämät ultraäänet ih-
miskorvin kuultaviksi. Detektorin avul-
la lepakoita voi tunnistaa lajilleen, sillä 
eri lepakkolajit lähettävät ultraääniä eri 
taajuudella.  

Bongaustulokset ilmoitetaan yhdistyk-
sen verkkosivuille tulevalla lomakkeella 
www.lepakko.fi. 
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LAPPALAinen

Hämeenlinna
Pasi  Honkanen

Kun vuonna 2006 silloinen 
vantaalainen yrittäjä Jukka 
Stolt joutui Intiassa vaka-
vaan auto-onnettomuuteen, 
sairaalat löivät hanskat tis-
kiin Stoltin kuntoutumiseen 
elinkelpoiseksi yksilöksi.

Puolitoista vuotta on-
nettomuudesta Stolt juok-
si puolimaratonin. Tänä ke-
sänä Stolt juoksee puolima-
ratonin, mutta työntää sii-
nä sivussa vammaisia lapsia 
vaunuissa.

– Minulla oli valtava halu 
päästä jaloilleni. Motivaa-
tiona olivat kolme lasta ja 
Maatu-koira. Jääräpäisyy-
destä voi olla jotakin hyö-
tyäkin.

– Kolarissa henkilöautom-
me osui kymmenisen sent-
tiä taka-akselin etupuolelle 
ja keula painui bussin kyl-
jessä olevaan tavaratilaan. 

Stolt Sai turmassa vakavan 
aivovamman ja selkäydin-
vamman. Häneltä murtui 
kolme rintarangan selkä-
nikamaa solisluut ja rinta-
lasta. Vasen käsi murskaan-
tui useista kohdin, ja lähes 
kaikki kylkiluut katkesivat. 
Katkenneet kylkiluut puh-
koivat keuhkot, minkä seu-
rauksena Stoltille syntyi il-
marinta. Suomessa häneltä 
löydettiin kolme sairaala-
bakteeria.

Stolt vietti sairaaloissa lä-
hes kolme kuukautta. Suure-
na tukena oli tuolloin ja ko-
ko toipumisen ajan lääkäri-
na työskentelevä tytär Anu.

Sairaalapöpöjen takia 
Stolt joutui makaamaan 
eristyksissä, mikä sai sai-
raaloissa olon tuntumaan 
vankeusrangaistukselta.

– Laadin mielessäni pako-
suunnitelman sairaalasta. 
Onneksi tulin kertoneeksi 
suunnitelmasta lapsilleni, 
jotka viisaasti kielivät sen 
hoitohenkilökunnalle. 

Kivut Kävivät tutuiksi, 
mutta Stolt pääsi nouse-
maan kipujen yläpuolelle. 

– Ihminen voi huijata ai-
vojaan niin, että kivun tun-
ne ei käy sietämättömäksi. 
Minulla huijaus toimi koh-
tuullisen hyvin. 

Stolt muutti Vantaalta 
Hämeenlinnaan, koska ke-
sämökki sijaitsi Renkajär-

vellä Hämeenlinnassa. 
– Aloin kuntoilla jo sairaa-

lassa, missä sain puhuttua 
itselleni kuntopyörän. Aluk-
si poljin minuutin kerrallaan 
ja pidensin aikaa vähitellen. 

– Kun kävely alkoi sujua, 
päätin alkaa juoksemaan. 
Olin aika hämmentynyt 
kun juokseminen ei tun-

tunut onnistuvan millään. 
Lääkäri kertoi, että minun 
tapauksessani juoksu on 
hankalaa, koska viesti ei 
kulkenut aivoista lihaksiin 
riittävän nopeasti.

Stoltin selässä on titaani-
vahvikkeet ja kuusi titaani-
pulttia. Vahvikkeiden ala-
puolinen nikama murtui il-

meisesti selkään kohdistu-
neen paineen takia.

– Toinen nikama murtui 
luultavasti liiallisen harjoit-
telun takia.

noin PuolitoiSta vuot-
ta onnettomuuden jälkeen 
Stolt juoksi ensimmäisen 
puolimaratoninsa Anun 
seurassa.

Puolimaratonilla aika 
oli 2.26 ja loppukilometrit 
Stolt juoksi hämäryyden ra-
jamailla.

– Se oli elämäni kovin 
juoksu!

Vuonna 2014 Stolt päätti 
juosta Hämeenlinnan Kau-
punkimaratonin. Maratonin 
jälkeen Stolt julistettiin vi-
rallisesti Hämeen hitaim-
maksi.

– Puolivälin jälkeen selkä 
ilmoitti, että ei enää yhtään 
juoksuaskelta. Päätin kävel-
lä loppuun, vaikka kuuden 
tunnin maksimiaika ylittyi-

sikin. Järjestäjät olivat il-
meisesti kuulleet taustas-
tani ja tulivat kesken kisan 
ilmoittamaan, että minua 
odotettaisiin maalissa.

•31. Hämeenlinnan 
kaupunkimaraton 
30.07.2016, klo 14.40 
kymppi, klo 15 maraton ja 
puolimaraton.

Jääräpää juoksee maratoneja
Jukka Stolt meni romuksi kolarissa. Sairaalassa lyötiin jo hanskat tiskiin. 

Jukka Stolt treenaa työntämällä Saaristen koulun lapsia muun muassa Kaurialan kentällä. 

Stolt pitää kuntoaan yllä oman taloyhtiön jumppahuoneessa.

Hämeenlinna
Tänä kesänä Stoltilla on tar-
koitus juosta puolimaraton. 
Stolt on luonut hyvänteke-
väisyystapahtuman Suunta-
na Elämä, jonka tarkoitukse-
na on kerätä varoja Saaristen 
Koulun erityistukea tarvitse-
ville lapsille.

– Kuulin keväällä että Hä-
meenlinnan Saaristen kou-
lun erityislapsilla on huono 
pihamaa eikä kaupungilta ole 
riittänyt rahaa pihan kunnos-
tukseen. Piha on kalteva ja 
sen pintamateriaali on irto-
soraa. Siinä eivät kävelyte-

lineet kulje eikä pyörätuo-
lia jaksa edes henkilökunta 
työntää. Sadevesi uurtaa 
isoja kanjoneita ja valuttaa 
hiekan alapihalle. Koska olin 
aikeissa juosta joka tapauk-
sessa puolimaratonin, ajatte-
lin voivani tehdä asiaa tun-
netuksi erityislapsia lapsia 
rattaissa työntäen. 

– Kesän olen harjoitellut 
sekä 50 kilon multasäkkiä 
työntäen että erityislapsia 
työntäen. Olen kiitollinen 
yhteiskunnalle saamastani 
avusta ja nyt on minun vuo-
roni auttaa.

Erityislapsia auttaen
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