YKS TÄMMÖNEN 2015!

!
Vuoden 2015 Yks tämmönen on: oikeuskansleri Jaakko Jonkka.!
!
Järjestyksessä 28:s Yks tämmönen on nuorimpia laadukkaan lavialaisen tittelin
saajia. Ensimmäistä kertaa Yks tämmöseksi nimetään nyt henkilö, joka on Laviasta
lähtöisin, mutta joka ei enää asu vakituisesti Laviassa, vaan on kesälavialainen.!

!

Valinta on poikkeuksellinen, mutta valinnan tehnyt johtokunta ei keksinyt yhtäkään
hyvää syytä, miksi kyseistä henkilöä ei voisi nimetä Yks tämmöseksi.!

!

Uusi Yks tämmönen on tehnyt mittavan uran virkamiehenä. Hän lienee tällä hetkellä
”Suomen tunnetuin lavialainen”.!

!

—————————!
Jaakko Jonkka on syntynyt Laviassa 12. helmikuuta 1953. !

!

Opiskelu ja työ ovat vieneet hänet Laviasta maailmalle jo 1970-luvun alussa, mutta
siteet vanhaan kotipitäjään ovat säilyneet vahvoina. !

!

Jonkka on tuttu näky Laviassa sekä yksin että perheensä kanssa. Perheeseen
kuuluvat puoliso Riitta sekä lapset Maija ja Matti. Perheellä on tukikohtana
lapsuudenkoti Parponkujalla, missä vietetään vähintään kesälomaviikot
heinäkuussa. Vakituinen koti on Helsingissä.!

!

Myös perhe viihtyy Laviassa hyvin, lapset ovat tottuneet pienestä pitäen viettämään
aikaa isän kotipitäjässä. Muun muassa esikoinen Maija oli vain 2 kuukauden
ikäinen vauva osallistuessaan ensimmäisen kerran Lavialaiseen Suviehtooseen.!

!

Jaakko Jonkka on aina ollut ylpeä lavialaisista ja satakuntalaisista juuristaan ja
kertonut mistä päin Suomea on kotoisin. Lavia on hänelle henkinen tukikohta ja
paikka, jossa voi rentoutua. !

!

Hän kertoo osallistuvansa mielellään erilaisiin Laviassa järjestettäviin tilaisuuksiin,
vaikkei aikaa liikene osallistua järjestelytehtäviin. Sen sijaan puheenpitäjäksi hänet
on usein kutsuttu ja hän on pyyntöihin myös vastannut myönteisesti. Viimeksi hän
piti puheen sunnuntaina Lavia-illassa Huuhkajavuorella. Myös Suviehtoossa hän
ollut juhlapuhujana.!

!

Lavian tulevaisuutta pohtiessaan hän näkee kesälavialaisissa voimavaran, jota
Laviassakin voisi hyödyntää paremmin. Juuri nyt hän on ilahtuneena seurannut
kylätoimikunnissa herännyttä vireää toimintaa ja mainitsee hyvinä esimerkkeinä
Hanhijoen ja Riuttalan-Mustajoen kyläyhdistykset.!

!

Työ vie paljon aikaa ja energiaa, vapaa-ajallaan Jaakko Jonkka yrittää pitää
kuntoaan yllä ja lukee mielellään historiaa ja poliittista historiaa käsittelevää
kirjallisuutta.!

!
—————!
!

Jaakko Jonkka kirjoitti ylioppilaaksi Lavian lukiosta keväällä 1972,. Syksyllä hän
aloitti oikeustieteen opinnot Turun yliopistossa, Oikeustieteen sivussa hän opiskeli
jonkin aikaa myös historiaa ja kotimaista kirjallisuutta. Oikeustieteen kandidaatiksi
hän valmistui 1977. Varatuomarin arvon hän sai 1981.!

!

Opiskeluaikanaan hän oli kesätöissä kahtena kesänä Lavian kirjastossa ja yhden
kesän ”kesävallesmannina” eli vt. nimismiehenä.!

!

Oikeustieteen lisensiaatiksi hän valmistui 1987 ja tohtoriksi hän väitteli Helsingin
yliopistossa 1991. Väitöskirjan aiheena oli syytekynnys.!

!

Työuransa aikana hän on työskennellyt opettajana ja tutkijana sekä Turun
yliopistossa (1977-1978) että Helsingin yliopistossa (1985-1992). Vuodesta 1992
hän on toiminut Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosenttina.!

!

Yliopistouran lisäksi hän on toiminut syyttäjänä Jyväskylässä (1978-1981) ja
Lahdessa (1981-1985).!

!

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa Jonkka työskenteli aluksi esittelijä
(1993-95), sen jälkeen kansliapäällikkönä ja apulaisoikeusasiamiehen varamiehenä
(1996-98) ja lopuksi apulaisoikeusasiamiehenä 1998-2001.!

!

Vuonna 2001 työpaikka vaihtui eduskunnasta valtioneuvostoon, jonne hänet valittiin
apulaisoikeuskansleriksi. Oikeuskanslerina hän aloitti vuonna 2007.!

!

Lavia-Seura onnittelee Jaakko Jonkkaa Yks tämmösen tittelistä ja kiittää häntä
myönteisestä tavasta tuoda esiin vanhaa kotipitäjäänsä.!

