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Jukka Stolt on lääketieteellinen 
ihme. Vuonna 2006 Intiassa au-
to-onnettomuudessa vaikeasti 
vammautuneen miehen ei pitäi-
si pystyä kommunikoimaan nor-
maalisti, kävelemään tai juokse-
maan. Sitkeästi sairasvuoteeltaan 
noussut mies kuitenkin juoksi en-
simmäisen puolimaratoninsa jo 
puolisentoista vuotta onnetto-
muuden jälkeen. 

Se on paljon mieheltä, joka sai 
vakavan aivovamman ja jonka sel-
käranka on kursittu kokoon titaa-
nilevyin ja pultein. Sairaalakier-
tueella mies sai riesakseen vielä 
kolme eri sairaalabakteeria.

– Bakteerien vuoksi olin sairaa-
lassa eristyshuoneessa melkein 
kuin vankilassa. Täytyy myöntää, 
että minulla oli jo tarkka pako-
suunnitelmakin sairaalasta, mut-

ta lapset hillitsivät minua. 
Kuntoilun hän aloitti jo sairaa-

lassa, kun sai puhuttua huonee-
seensa kuntopyörän.

– Alkuun minuutin jaksokin 
tuntui pyörällä polkiessa hirvit-
tävän pitkältä. Lääkärit ovat sa-
noneet, että minut pelasti liikun-
tatausta ennen onnettomuutta 
sekä liikunta sen jälkeen. 

Nykyisin 63-vuotias Stolt hu-
rahti massajuoksuihin ennen 
onnettomuuttaan 40-vuotiaana. 
Toissa vuonna hän osallistui Hä-
meenlinnan kaupunkimaratonil-
le, josta kykeni juoksemaan noin 
puolet. Sen jälkeen hän käveli jär-
jestäjien kannustamana maaliin, 
vaikka aikaa siihen kului reilut 
kuusi tuntia. 

Heinäkuussa Jukka Stolt aikoo 
juosta Hämeenlinnan kaupunki-
maratonin yhteydessä puolima-
ratonin ja samalla työntää juok-

Jukka Stolt haluaa 
laittaa hyvän  
kiertämään

Talvikelillä Jukka Stolt ei pysty juoksemaan ulkona, mutta kotitalon kuntosalin juoksumatto on sitäkin tutumpi. Hän kannustaa Fight Back -paidallaan aivovamman saaneen freestyle-laskijan        Pekka Hyysalon aikeita juosta maraton ennen 30-vuotispäiväänsä. 
KUVA: Markku Tanni

●● Auto-onnettomuudessa vaikeasti loukkaantunut mies  
aikoo kerätä rahaa vammaisten koulun pihan kunnostukseen. 

●● Puolimaratonilla hän työntää juoksurattaissa  
koulun oppilaita.
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KuKa

Jukka Stolt

  • Entinen yrittäjä, joka joutui 
jäämään vuonna 2006 tapah-
tuneen liikenneonnettomuuden 
jälkeen sairaseläkkeelle.

  • Sai onnettomuudessa vaka-
van aivovamman ja selkäydin-
vamman. 
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  • On onnettomuutensa jälkeen 

7 senttiä aiempaa lyhempi.
  • Asui aiemmin Vantaan Tik-

kurilassa. Muutti Hämeenlinnan 
keskustaan Kotosalla-taloon 
pari vuotta sitten. 

  • Harrasti juoksemista jo en-
nen onnettomuuttaan.

  • Nykyisin lenkkeilee mm. Va-
najaveden rantareitillä, Ahve-
nistolla ja kesämökkimaisemis-
saan Renkajärvellä.

  • Talvisin Kotosalla-talon kun-
tosali ja sen juoksumatto ovat 
kovassa käytössä. Juoksuma-
ton Stolt toi mukanaan taloon 
muuttaessaan.

suuntana elämä
  • Järjestää yhdessä Saaristen 

koulun kanssa hyväntekeväi-
syystapahtuman 30.7. ja kerää 
rahaa Saaristen koulun vam-
maisten lasten hyväksi.

  • Juoksee Hämeenlinnan 
kaupunkimaratonin yhteydessä 
puolimaratonin juoksurattaissa 
lapsia työntäen.

  • Maratonin maaliintulon jäl-
keen hyväntekeväisyyskonsert-
ti ja koko perheen tapahtuma 
Kaurialan kentällä.

surattaissa lapsia. Tempauksel-
laan hän haluaa kerätä rahaa vam-
maisten kouluna toimivan Saaris-
ten koulun pihan kunnostukseen.

Juoksun oheen Stolt on ideoi-
nut tapahtuman Kaurialan kentäl-
lä. Suuntana elämä -nimen saanut 
kokonaisuus rakentuu juoksusta 
ja välittömästi sen jälkeen ken-
tällä järjestettävästä toiminnas-
ta. Koko perheelle suunnattuun 
konserttiin on pyydetty esiinty-
mään tunnettuja artisteja. Lu-
vassa on myös muuta viihdettä 
ja viihdyttäjiä.

Esiintyjänimistä Stolt ei uskalla 
vielä tässä vaiheessa puhua, sillä 

artistien aikataulut voivat vielä 
muuttua. Paikallisia yrityksiä hän 
toivoo mukaan sponsoreiksi. 

– Olen kiitollinen kaikesta saa-
mastani hoidosta. Haluan laittaa 
hyvän kiertämään. 

stolt ei keksi sopivampaa hyvän-
tekeväisyyskohdetta kuin vam-
maiset lapset.

– Mielestäni kaikilla pitäisi ol-
la mahdollisuus ulkoiluun ja lii-
kuntaan. Akuutti tarve on saada 
Saaristen koulun piha asianmu-
kaiseen kuntoon.

Vammaisten lasten koulun pi-
halla on irtohiekkaa, jossa pyö-
rätuolit eivät kulje. Myös pihan 
muussa varustelussa on toivomi-
sen varaa.

– Unicef on valinnut Hämeen-
linnan lapsiystävälliseksi kau-
pungiksi. Tännehän tällainen ta-
pahtuma sopii, jos minne. Koulu 
on mukana tapahtumassa ja kau-

punkimaratonin järjestäjältä Hä-
meenlinnan Tarmolta olen saanut 
vihreää valoa. 

Jukka Stoltin ajatuksena oli, et-
tä Saaristen koulun lapset olisi-
vat voineet vuorollaan istua juok-
surattaiden kyydissä hänen Maa-
tu-koiransa kanssa. Suunnitel-
mista on kuitenkin jouduttu jät-
tämään nyt koira pois, sillä rakas 
lenkkikaveri kuoli tammikuussa.

– Maatulla on ollut ratkaiseva 
merkitys kuntoutumisessani. Koi-
ran kanssa kävin kolmesti päiväs-
sä ulkoilemassa.

Hyväntekeväisyystempauksen-
sa vaikeimpana osana Stolt pitää 
konserttia. Siihen hän toivoo saa-
vansa apua alan ammattilaisilta.

– Aluksi tämä koko tapahtuma 
oli vain ideana minun päässäni. 
Olen todella huojentunut, kun 
olen nyt pystynyt jakamaan asi-
aa myös muiden harteille. Ideat 
ja tukijat ovat tervetulleita. HäSA

”Mielestäni kaikilla  
pitäisi olla mahdollisuus 
ulkoiluun ja liikuntaan. ”

JUKKA STolT
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