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Olimme, perinteiseen juhan-
nusjuhlaamme osallistuvat su-
kulaiset, kerääntyneet saunan-
puhtoisina Magdalenan ja Ris-
ton pihalle Sammattiin. Oli 
poikkeuksellisen kaunis, läm-
min ja aurinkoinen ilta. Risto 
oli ilmoittanut, että kaikkien 
saavuttua paikalle hänellä olisi 
pieni yllätys. Risto aukaisi kä-
dessään olevan paketin ja jakoi 
kullekin perhekunnalle uuden 
juuri painosta tulleen kirjansa. 
Se osoittautui kokoelmaksi pa-
rin viime vuosikymmenen var-
rella kirjoitettuja muistoja, pi-
dettyjä puheita, ja mukana on 
päiväkirja 1970-luvun lopulta, 
Riston pojan Laurin ensimmäi-
sen ikävuoden ajalta. 

Kuka on tämä Risto Jaakko-
la? Kirjan takakansi ja helma-
liepeet kertovat hänellä olevan 
erinomaiset verkostot, joissa 
hän on itse ollut monelle taval-
la mukana tutkijana, virkamie-
henä ja järjestövaikuttajana. Ta-
kakansi kertoo, että hänellä on 
vaimo Magdalena ja poika Lau-
ri sekä kälyt Elina Haavio-Man-
nila ja Katarina Eskola. Kannen 
vanha valokuvakuva viittaa su-
kutaustaan, järven rannalla ole-
vaan vauraaseen maalaistaloon 
ja etukannen helmaliepeessä on 
nuoren silmälasipäisen terävä-
katseisen nuoren miehen kas-
vokuva. 

Kirjoittaja Risto Jaakkolasta 
kirja ei anna muita tietoja.  On 
siis tutustuttava ja hahmotetta-
va kuva hänestä niiden vihjei-
den kautta, jotka sisältyvät kir-
jassa julkaistuihin ystäville pi-
dettyihin puheisiin, lähetettyi-
hin kirjeisiin, muisteluihin ja 
joihinkin omiin henkilökohtai-

siin omaa elämää valaiseviin kir-
joituksiin.

Sisällysluettelon mukaan kir-
jassa on viisi osaa: Oman elä-
mänsä arkeologi, Sukulaisia ja 
nuoruusvuosia, Opintoja, tut-
kimuksia, ystäviä, Kiitoksia se-
kä Laurin ensimmäinen vuosi ja 
joitakin myöhempiä päiviä.

Orivesi, Riston lapsuuden 
ja nuoruuden kasvuympäristö, 
jää muisteluissa varjoon. Vain 
muutama muistikuva koulu-
ajasta nousee esiin. 50-vuotis-
päivänsä päivällispuheessa Ris-
to paljastaa: ”Pienenä minä 
jännitin kovasti ja kouluaikoi-
na päätäni särki usein. Mutta 
iän lisääntyessä olen ollut huo-
maavinani, että fysiikkani olisi 
muuttunut niin, että olen me-
nettänyt nämä nuoren pojan re-
aktiot. Suurella tyytyväisyydellä 
voin nyt todeta, että olen perin 
juurin erehtynyt.” Tilaisuuden 
jännittävyys oli siten palautta-
nut nuoruuden oireet. Ristolle 
tyypilliseen tapaan hän tulkit-
see tämänkin oireenpalautumi-
sen myönteisesti ja saa samalla 
aiheen hieman sarkastiseen ja it-
seironiseen kommenttiin.

Toinen muistikuva: Orive-
den seurakunnan kirkkoherra 
on kiinnostunut kosmogonias-
ta ja Ristokin lukee 15-vuotiaa-
na hänen antamansa Fred Ho-
ylen teoksen Maailmankaik-
keuden synty ja kehitys. Haave 
keittiömestarin urasta vaihtuu 
päätökseen ryhtyä astronomik-
si. Koulupoika liittyy Ursan jä-
seneksi ja syventää tietojaan it-
seopiskelijana. Riston, C-ju-
nioritason jalkapalloilijan, ura 
saa kuitenkin uuden käänteen, 
kun hän abiturienttikesänään 

saa entiseltä jalkopallovalmen-
tajaltaan tehtäväksi avustaa tä-
tä väitöskirjatyössä Erik Allard-
tille. Koko kesän Risto laskee 
jalkapallosarjoja koskevia tieto-
ja ja tekee niistä ”maailman laa-
jimman historiallisen tilaston”. 
Valmentajan väitöskirja ei ete-
ne, mutta Risto saa työstään kii-
toksen. Herkistyminen tilasto-
jen tekoon ja niiden lumoon on 
tapahtunut.

Seuraavana kesänä, vuon-
na 1960, Risto aloittaa Tam-
pereen kesäyliopistossa sosio-
logian opinnot kuuntelemalla 
Antti Eskolan luentosarjaa so-
siologian tutkimusmenetelmis-
tä. Samalla avautuu tie sosio-
logian ”ihmemaailmaan”, jo-
ka sitten tuleekin sävyttäneek-
si nuoren ylioppilaan koko tu-
levaa uraa sekä työn että va-
paa-ajan osalta. Alkavat kehit-
tyä ne sosiologian ja sosiaalipo-
litiikan verkostot, joiden kuvi-
oihin kirjan pääasiallinen sisäl-
tö liittyy. Sosiologian opintojen 
varhaiseen vaiheeseen liittyy tu-
tustuminen Klaus Mäkelään ja 
Matti Haavioon, jotka sosiolo-
gian opiskelijajärjestö Kontak-
tin kautta ovat keskeisissä teh-
tävissä nuorten 60-lukulaisten 
opiskelijaliikkeen monissa akti-
viteeteissa. 

Matti Haavion kautta tapah-
tuu myös tutustuminen Mag-
dalenaan, Matin nuorimpaan 
sisareen, josta tulee sittemmin 
myös sosiologi ja Riston puoli-
so. Haavion sosiologisisarussar-
ja saa Ristossa rinnalleen aktii-
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vin sosiaalipoliitikon. 
Kuva Ristosta, kirjan kirjoit-

tajasta, alkaa aueta kuin peiliku-
vasta. Risto muistelee äitiään ja 
kummitätiään Elnaa ja vaimon-
sa sisarenmiestä Paavo Koskijo-
kea heidän muistotilaisuuksis-
sa pitämissään puheissa taita-
vasti ja lämpimin tuntein. Ris-
to piirtää sosiologi- ja krimino-
logi-opettajistaan, tutkijatove-
reistaan ja ystävistään myöntei-
set, herkät mutta terävät henki-
lökuvat, joissa hän jonkin piir-
teen korostuksella saa taitavas-
ti esiin jotakin olennaista kus-
takin henkilöstä. Henkilöku-
vien kohteina ovat muun mu-
assa Erik Allardt, Inkeri Antti-
la, Klaus Mäkelä, Arto Noro, 
Riitta Jallinoja, Risto Hannula 
ja August Strindberg. Kunkin 
analyysin voi näissäkin samalla 
nähdä palana kirjoittajan omaa 
persoonallisuutta.

Päätösluku Laurin ensimmäi-
sestä vuodesta on koko kirjan 
tunnelmaisin ja Riston persoo-
naa parhaiten sekä kuvaava et-
tä sen herkkyyden, lämmön ja 
turvallisuushakuisuuden paljas-
tava. Muutama poiminta:

19.7.1978 Lauri on 3 kk:  
”Tänä aamuna elefanttiystävä, 
joka on pesty nuhaisen Mik-
ko Seppälän, käynnin jäljiltä, 
ripustettiin ihan Laurin pään 
yläpuolelle, ja hän alkoi  pot-

kia sitä kuin palloa. Olen ai-
na sanonut, että kunhan ei tu-
lisi urheilijaa. Mukavampaa oli-
si, jos häntä kiinnostaisivat hu-
manistiset asiat, taikka voisi tul-
la vaikka nuori insinööri puu-
jalostusteollisuuteen. Toivoi-
sin myös, että hän pääsisi saa-
ristoon, joka on jäänyt minulle 
täysin tuntemattomaksi, ja voi-
si täydentää opintojaan Mosko-
vassa  ja Pariisissa.” 

10.9.1978 Lauri on kohta 
viiden kuukauden vanha, Risto 
kirjoittaa:  ”On suunnattomas-
ti sellaisia ihania asioita, jois-
ta ei osaa edes kirjoittaa. Niin 
kuin miten liikuttava ja läm-
min hän on, kun hänet herät-
tää illalla syömään, tai valkoises-
sa makuupussissaan, tai kun ot-
taa häneltä pois märät housut ja 
vaipan, tai kun hän ottaa kiin-
ni maitopullostaan, parrastani 
tai sormestani. Tällaisia asioita  
meidän elämämme on nyt ihan 
täynnä.”

24.9.1999. 21 vuotta edel-
lisen jälkeen. Risto:  ”Edelliset 
vuodet olivat onnellisia vuosia 
niin kuin kaikki myöhemmät-
kin. Seitsemänvuotiaana Lau-
ri aloitti tenniksen ja pelasi si-
tä koko peruskoulun ajan. Lo-
pulta hänellä oli harjoituksia 
yhdeksän tuntia viikossa ja kil-
pailut lisäksi, eikä niin ankara 
tahti sopinut enää yhteen luki-

on kanssa. Tennispäiväkirjan-
sa mukaan hän pelasi aktiiviai-
kanaan yhteensä 429 kilpaotte-
lua ja minä näin niistä melkein 
kaikki. Näin myös monet maa-
seutukaupungit, joissa kiersim-
me viikonloput kilpailuissa.”

Päiväkirjaosuuteen kätkeytyy 
myös syvällistä tulkintaa Ris-
ton omasta maailmankuvas-
ta. Se on lämminhenkistä isän 
ja pojan seurustelua, erinomai-
nen esimerkki isän merkittäväs-
tä roolista lapsen varhaiskasvun 
vaiheessa.

Kuka on siis tämä Risto Jaak-
kola? 

Hän on sosiologi, sosiaali-
poliitikko ja kriminologi, joka 
on työskennellyt muun muassa 
tutkijana ja opettajana yliopis-
tossa, virkamiehenä Sosiaalihal-
lituksessa, lainsäädäntöneuvok-
sena oikeusministeriössä ja akti-
vistina monissa järjestöissä. 

Kirjan henkilöhakemistossa 
on 283 nimeä, mikä kertonee 
niiden verkostojen laajuudesta, 
joissa Risto on toiminut ja edel-
leen toimii. 

Risto kutsuttiin The Wester-
mark Societyn, sosiologien tie-
teellisen seuran, kunniajäsenek-
si Sven Erik Åströmin ja Knut 
Pippingin jälkeen seuran kol-
mantena kunniajäsenenä vuon-
na 1992.




