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A lustan Agu Sihvkalikult: et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et osalesin ajakiri 
Jooksja korraldatud jagamismängus, millel oli New Balance ja Viking Line abiga välja pandud 

kolm osalust Helsinki City Run üritusel. Mingil kummastaval kombel Fortuuna polnudki minu poole 
seekord seljaga, vaid ulatas võimaluse.

 Kõik asjatoimetused ja kaheksa päeva hiljem seisin ma 4:30 varahommikul Tartu linnaserval ja 
ootasin teist võidulist, Katit ja tema elukaaslast Priitu, et siis teekonda jätkata juba Tallinna suunal. 
Sadamas läks kõik libedalt, kinkekaardid olid seal, kuhu Madis need meile jättis ja Viking Line´i kena 
teenindaja ulatas kärmelt meile pardakaardid soovides head reisi. Suures õhinas ütlesin, et teile ka. 
Kindlasti asi, mida soovida inimesele, kes arvatavasti peab järgmised kaheksa tundi istuma tööpostil.

 Pea kolm tundi hiljem olime jõudnud Helsingisse. Taevas oli pilvitu ja päikseline, inimesi liikus 
laupäevale kohaselt palju. Ajakülluses supeldes otsustasime teekonna staadionile ette võtta jalgsi. 
Kerge viie kilomeetrine jalutuskäik tundus hea valik olevat enne poolmaratoni starti. Et jalad kangeks 
ei jääks :)

 Tunnike jalutamist ja leidsimegi end võistluskeskuse südames, vasakule jäi Kisahall, kus jagati 
stardikomplekte, paremale jooksu start, milleni oli meil aega veel kamaluga ning otse ees oli Sonera 
staadion, kus asus finiš ja harjutusväljakul seal kõrval oli pakihoid ning riietumistelgid. Numbrite 
väljavõtmine oli ausalt öeldes kummastav kogemus. Arvestades, et tegu on Soome suurima jooksuüri-
tusega, vähemalt nii nad end reklaamivad, ma ei seisnud hetkegi kuskil järjekorras. Kõik liikus sujuvalt 
ja kiirelt, igal pool inimesed juhatamas, kuhu astuda ja millist ust kasutada. Kõik oli täpne kui Šveitsi 
kell. Vahetasime riided ja jäime starti ootama, mina valdav enamus ajast horisontaalis - nii soojendas 
päike ja külm tuul peale ei puhkunud. Väikesed kahtlusussid närisid hinge, et kui valmis ma ikka olen, 
polnud ma eelmisel ööl maganud silmatäitki. Eelmisel õhtul tabasid mind väga halvad uudised ja 
keha reageeris sellele mittemagamisega. Siin kohal tahan tänada Katit ja Priitu, kes pakkusid ülihead 
seltskonda ja aitasid mõtteid mujal hoida. Kui aus olla, polnud meist Katiga kumbki just ideaalseisus, 
teda vaevasid tervisehädad peale eelneva nädalavahetuse Vändra maratoni.

 Kell oli saamas kolm ja kakskümmend minutit, kohe oli tulemas minu stardigrupi start. Start oli 
jaotatud kümneks grupiks, igas grupis circa 1500 inimest ja neid lasti 10 minutiliste vahedega rajale. 
Proovisin keskenduda ja paika panna sihid kohe algavaks jooksuks, oma elu esimeseks poolmaratoniks. 
Miinimumeesmärk oli lõpetada ja ajaliselt hindele 5 oleks minu jaoks iga aeg, mis alla 1:50:00. Stardi 
saanuna hakkasin puhast rada otsima, sest stardis olin passiivselt jäänud tagumisse otsa. Terve kilo-
meeter kulus enne, kui leidsin end vabamas vees. Rada kulges mööda laugeid tänavaid kuni kümnenda 
kilomeetrini, sealt alates tuli ka mõned tõusud ja langused. Ei midagi keerulist ja rasket. Rajal oli ka 
neli joogipunkti, nende kõigi teenuseid ka kasutasin. Minu jaoks oli neis kõigis üks miinus, nimelt jook 
oli liiga külm. Külmus jahmatas magu ja see halvas natuke jooksurütmi. Muul juhul oli rajateenindus 
suurepärane. Kunas olin rajale tulnud ilma igasugu geelideta ja muude energiaallikateta, siis tundsin 
peale tundi jooksmist väsimust. Selle ja magamata öö koosvõime oli üsna räsiv ja mingil hetkel tundus 
ka võimalus rajalt maha astuda variandina. Õnneks kaine mõistus pääses siiski löögile ja allaandmine 
pole nagu minu rida. Küsige või mu naise käest. Ma vihkan kaotamist. Seitsmeteistkümnendaks kilo-
meetriks tundsin, et kergem on, organism oli šokist üle saanud. Nautisin kõike viimaseid kilomeetreid 
hoides seierit punases. Kolmsada meetrit enne lõppu proovisin ka kiirendada, aga kütus oli selleks 
täiesti otsas. Mulle isegi meeldis see, olin suutnud kõik ära kasutada, hiljem ei jää kripeldama, et äkki...

 Finiš oli meeliülendav, viimased 100 meetrit oli naeratus kui kleebitud mu näole. Ülejoone saades 
vajusin sinna samasse maha. Olin end tühjaks jooksnud nii füüsiliselt kui vaimselt. Olin rõõmus jaolin 
kurb, et see kõik läbi sai. Kõik reaalse elu mured olid kadunud selleks ajaks. Lõpetada elu esimene 
poolmaraton, jooksmist armastavale inimesele on see midagi võimast.

 Peale eufooria lõppu tõusin ja läksin sisse kasseerima medalit, mis ei lase hiljem vaadates unus-
tada selle päeva emotsioone. Oodates Kati finišeerimist saabus telefonile sõnum jooksuajaga: Üks 
tund nelikümmend kaheksa minutit ja kakskümmend üks sekundit. Hinne viis enda jooksule ja kogu 
üritusele. Peale Kati lõpetamist võisime väsinuna ja rõõmsalt sadama poole astuma hakata. Meie töö 
oli seal tehtud.

PRIIT LUHAMÄGI

Jooksja.ee-ga Helsinkisse jooksma?
Jooksja.ee poolt korraldatud kampaania viis meid koostöös sponsoritega New Balance ja Viking Line`iga 
Helsinkisse jooksma.  

Alguses ei suutnud ma uskuda, et olin osutunud üheks osaluse võitjaks. Pidin lausa mitu korda üle 
kontrollima, kas ikka õieti nägin. Kui see kõik reaalselt kohale jõudis siis tuli ära otsustada, kas võtan 
selle pika päevase reisi ette või siiski mitte. Alguses kahtlesin, kuna olin hiljuti tervisega kimpus olnud. 
Otsus polnud kerge, sest tegemist oli siiski 21,1 kilomeetriga, kuid lõpuks otsustasin asja ette võtta. 

Kuidas möödus reis Helsinkisse? 
Laupäeva hommik 13ndal Mail algas väga vara. Äratus oli mul juba 3.30, sest kodust pidin väljuma 
juba kell 4, sest 4.30 pidin Tartus kokku saama teise osaleja Priiduga. 

Tartust Tallinnasse sõit umbkaudu kestis 2,5 tundi ning Viking Line sadamasse jõudsime korraliku 
varuga. Check-in`ist saime välja lunastada oma kinkekaardid, et edasi minna laevale.

Helsinkisse jõudsime 3 tunniga. Sel ajal püüdsime veel natukenegi magada, kuid see ei tulnud eriti 
hästi välja. 

Sonera staadion ja esimesed emotsioonid.
Kui laeva pealt maha tulime, tekkis küsimus:“ Kus suunas edasi minna?“ Siis võttis Priit gps`i lahti 
ning sisestas vastavad kordinaadid suunal Sonera staadion. Võisime rahulikult jalutada, sest sadamast 
staadionile oli umbes 5 km. Võistluskeskus, pakihoid, riietusruumid ning pesemisvõimalus asus kõik 
staadioni vahetus läheduses. 

Kisahall`ist tuli välja võtta oma stardinumber ja särk. Kõik oli ühe suunalise tänavana lahendatud. 
Ühelt poolt rahvas sisse, teiselt poolt suunati rahvas sujuvalt erinevate sponsorite pop-up lettideni, 
kus sai igasuguseid proteiinijooke, jäätist, müslit, pähkleid proovida jne. 

Kui Kisahallist välja saime, siis suundusime sujuvalt pargipingile istuma ning edasist plaani paika 
panema. Esialgu, ei olnud veel kohale jõudnudki, et siin ma siis nüüd olen. Ei mingit närvi, mingit 
emotsiooni , mitte midagi. Ma nagu olin füüsiliselt kohal, kuid mitte vaimselt. 

Millise eesmärgiga ma Helsinki City Run starti läksin? 
Kui aus olla, siis mul ei olnud mingisugust eesmärki, millega ma oleks starti läinud. Põhiline oli, et 
ma selle ära suudaks joosta. Ikkagi pikk maa mida joosta. Poolmaratoni just igapäev treeningu käigus 
ei jookse. Oleks tahtnud väga võtta eesmärgiks joosta oma kiireim poolmaraton aga ma matsin selle 
mõtte varakult maha,sest teadsin, et see ei ole kuidagi hiljuti kimbutanud tervisehäda pärast võimalik. 
Võib-olla peamine eesmärk sellel jooksul oligi, elusa ja tervena üle finishi joone jõuda aeg ei omanud 
siin mingit tähtsust.

Täielik keskendumine!
Võiks öelda, et rada ei olnud väga raske. Pigem selline paras. Omajagu tõuse ja languseid. Tõusud ei 
olnud väga järsud, peale ühe. Ja langused kasutasin alati enda kasuks ära. Sai kergema vaevaga hoo 
ülesse ja kiiremal jooksusammul edasi. Osalt asfalt kattega rada ja osalt metsarada. Metsarada oli 
just raja lõpupoole. Rajal olles alati „täielik keskendumine!“ Nii ka sel korral. Keskendumine ja puhas 
tahtejõud mis mind edasi viis. Kilomeeter kilomeetri haaval, sest 3-5 kilomeetril lõi säärtesse krambi 
sisse ja see ei tahtnud kuidagi ära minna. Ma ei andnud alla, kuigi väga suur kiusatus oli seda teha. 
Kuid ennem kui arugi sain, enam krampi polnud, võisin oma jooksu täiel rinnal nautida. 18-ndal kilo-
meetril tabas mind taas kramp. Sel korral puusa piirkonnas ja nii tugevalt, et pidin kõndima. Kõndisin 
2 kilomeetrit ja seejärel tegin tugeva lõpu. 

Emotsioonid vahetult peale finishit! 
Üle finishi joone, ma ei suutnud ise ka uskuda, et ma selle TÕESTI ÄRA TEGIN! 

Emotsioonid olid laes, tunne oli lihtsalt super. Sisimas ma kisendasin „ MA SAIN HAKKAMA!“ 
See, et jalad olid natuke valusad ning hellad ja jalas kramp sees, see oli tühine selle kõrval, mis 

ma just saavutanud olin. See ei olnud mu esimene poolmaraton, kuid emotsioonid olid võrdväärsed 
esimese poolmaratoni lõpetamisega. 

Kaela sain ilusa rohelise kirjaga medali ja kotiga nänni näppu. 

Korraldusest!
Võiks arvata, et nii suure (13 000+inimest) rahvajooksu puhul on siin seal ikka järjekordi kus oodata. 
Üllatus oli suur kui stardimterjalid sai koheselt kätte, ei mingit ootamist. Hetkel seisma jäänuna ja 
vaadates kuhu edasi tuldi viisakalt juurde ja suunati edasi teise halli, kust sai t-särgid kätte. Ka seal ei 
pidanud ootama. Kõik toimis nagu kellavärk. Ainus kus võis natukene ootamisega aega viita oli tualeti 
järjekord. Ennem rajale minekut tahavad ju kõik kergemalt rajale minna. Korralduse poole pealt olen 
väga rahul kuidas asi oli organiseeritud ja paika pandud. 
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