
Jaakko Jaakkola in memoriam
Jaakko  Jaakkolan  maallinen  matka  päättyi  kuvannollisesti  kesken matkan  ulkomailla  10.10. 
2005.  Hän  oli  syntynyt  Jaakkolan  perheen  esikoisena  Koski  HL.:n  kunnan  Etolan  kylän 
Mäkipappilan  sukutilalla.  Jaakon  jälkeen  perheeseen  syntyi  vielä  neljä  tyttölasta.  Jaakko 
ainoana poikana lähti opiskelemaan Vehmaan maamieskouluun, josta sai todistuksen v. 1947. 
Innokkaana  karjaihmisenä  Jaakko  jatkoi  opiskelua  Suomessa  aivan  uudella  alueella 
karjanjalostuksessa.  Hän  suoritti  seminologin  tutkinnon  ja  teki  pitkän  päivätyön  erikoisesti  
Perniössä, mutta myös koko Salon seudulla.
Tämä  liikkuva  työ  seudun  viljelijäväestön  parissa  ja  Jaakkolan  myönteinen  suhtautuminen 
kanssaihmisiin tutustutti Hänet seudun viljelijöihin. Liikemaailma kiinnitti huomionsa mieheen, 
jolla  oli  hyvät  suhteet  heidän  asiakaskuntaansa  ja  myöhemmin  Jaakkola  palkattiin  osasto-
päälliköksi isoon maatalousalan liikkeeseen.
Täällä  Hän  suoritti  toisen  päivätyön  entisten  asiakkaittensa  parissa.  Tässäkin  työssä  Hän 
saavutti asiakaskunnan jakamattoman suosion. Hänet palkittiin myös liikkeen taholta monilla 
palkinnoilla hyvistä myyntituloksista.
Jo  työaikanaan,  mutta  erikoisesti  eläkkeelle  jäätyään  Jaakkolalla  oli  harvinaisen  ja  tehokas 
harrastustoiminta. Ennen muuta on mainittava Perniön kunnanvaltuuston jäsenyys, joka alkoi 
vuonna 1957 ja jatkui aina kuolemaan asti.  Tämän lähes 48 vuoden valtuutettuna olemisen 
ajalla Jaakkola saavutti tiettävästi toisen tilan koko itsenäisen Suomen kunnalliselämässä.
Perniön kunnanvaltuusto valitsi Jaakkolan erilaisiin luottamustehtäviin lähes kaksisataa kertaa. 
Valtuuston varapuheenjohtajuus ja kunnanhallituksen jäsenyys olivat valtuuston suurta luotta-
musta  osoittamat  tehtävät,  joihin  Jaakkola  valittiin.  Kunnan rakennustoiminta  oli  Jaakkolan 
erikoisalaa. Hän oli mukana lähes kaikissa kunnan Hänen aikanaan rakennuttamien rakennus-
ten rakennustoimikunnissa.
Vastuullisen, taitoa ja voimia vaativan tehtävän Jaakkola suoritti terveydenhuollon luottamus-
tehtävissä olleen Perniön ja Särkisalon terveyskeskuskuntayhtymän yhtymähallituksen puheen-
johtajana. Tätä tehtävää Hän hoiti menestyksellä 20 vuotta. Kiitollisena pitkästä palveluksesta 
kuntayhtymä maalautti Jaakkolan muotokuvan uudistetun terveyskeskuksen seinälle.
Jaakkola on saanut pitkänä luottamushenkilöaikanaan useita kunnia- ja ansiomerkkejä. Kaikkia 
luottamustehtäviään Jaakkola hoiti antaumuksella ja suurella huolella.
Sen  vapaa-ajan,  joka  yllä  mainittujen  tehtävien  hoidosta  jäi  jäljelle,  Jaakkola  kulutti  tiiviisti 
hirvenmetsästyksen  ja  ampumaurheilun  parissa.  Hirviporukan  mukana  Hänen  hersyvä 
huumorinsa ja seurustelutapansa saivat runsaasti vastakaikua porukan taholta. Ammunnassa 
Jaakkola saavutti useita Suomen- ja Pohjoismaiden mestaruuksia veteraanisarjoissa.
Aikaa liikeni vielä eläkeläisyhdistyksen rientoihin aina monivuotista puheenjohtajan tehtävän 
hoitoon saakka. Myös sotaveteraanien ja sotainvalidien järjestötoiminnassa Hän oli aktiivisesti 
mukana.
Jaakko Erik Jaakkola siunattiin viime matkalle Perniön siunauskappelissa lauantaina 29 päivänä 
lokakuuta 2005 omaisten ja ystäväpiirin saattamana.
Tuhkauksen  jälkeen  Jaakkolan  tomumaja  laskettiin  Hämeenkosken  kirkkomaalla  perheen 
sukuhautaan.
Hyvää ystävää ja pitkäaikaista valtuustoveljeä muistaen
kunnallisneuvos
Vilho Hietanen


