
TOIMINTAKERTOMUS 2021

⦁ Kokoukset
⦁ Vuosikokous pidettiin 4.5.2022 klo 18 Taidetalolla. 
⦁ Pidettiin 6 hallituksen kokousta.

⦁ Toimihenkilöt
⦁ Loimaan Jaakola-seuran hallitukseen kuuluivat Pirkko Hyvönen (pj), 

Pirkko Jaakola Jaakola-suvun edustajana, Raija Kouri, Emilia Heikkilä ja 
Ulla Kaskiluoto (siht.). Rahastonhoitajana toimi Notariaatti Erkki 
Partanen. Erovuorossa ollut Ulla Kaskiluoto valittiin uudelleen 
hallitukseen v. 2021.
Toiminnantarkastaja Liisa Kylä-Markula ja varatoiminnantarkastaja Olavi 
Ala-Nissilä. 

⦁ Seuran jäsenmäärä on 98 henkeä. 

⦁ Avustukset
⦁ Loimaan kaupungilta saatiin seuran toimintaan yleisavustusta 800 euroa. 

Sihteeri teki avustusanomuksen sähköisenä Avustusverkon kautta.

⦁ Tapahtumat
⦁ Loppiaiskonsertti 6.1. klo 15

⦁ Suunniteltu Jaakola-seuran ja kulttuuripalveluiden yhteinen 
Loppiaiskonsertti jouduttiin peruuttamaan Covid-19 rajoitusten 
johdosta.

⦁ Jaakola-päivät 03.-04.092021. 
⦁ Perjantaina 3.9. klo 18 alkaen Eksyssuon lapset-kuunnelma 

kuunneltiin poikkeuksellisesti toisen kerran Alpo Jaakolan 
Patsaspuistossa ulkotiloissa. Järjestäjänä Suomen 
Kuunnelmayhdistys.
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⦁ Lauantaina 4.9. klo 15 pidettiin Jaakola-päivät Alpo Jaakolan 
Patsaspuistossa ulkotiloissa. Puistossa oli myös avoimet ovet klo 
11-18. Osallistujia oli 35 hlöä. Patsaspuiston pihamaalla pidetyssä 
tapahtumassa kuvataiteilija Juha Allan Ekholm kertoi taiteestaan ja 
teostensa vuorovaikutuksesta Alpo Jaakolan patsaspuiston 
ympäristön kanssa otsikolla Kuolevan dialogi - taiteilijan 
puheenvuoro. Patsaspuiston sisätiloihin rakennettu teos Botanical 
Garden - New Era. Toisena esiintyjänä oli kirjailija Marjo Niemi 
teemalla Kuinka Alpo Jaakola päätti tulla osaksi nykykirjailijan 
romaania. Euralaislähtöinen Marjo Niemi puhuu taitelijan 
päätöksistä: minkä voi päättää ja mikä tulee annettuna. Hänen 
uusimman romaaninsa Kuulemisen yhtenä suurena inspiraation 
lähteenä oli Alpo ja Marja Jaakolan elämäntyö, vähän yllätyksenä 
kirjailijalle itselleenkin. 
Musiikista vastasivat Antti Jaakola ja Juhannusorkesteri.

⦁ Myynnissä oli Laura Kilpiön koostama ääniteos TODENSANOJA. 
Tilaisuudessa oli taidearpajaiset, jonka tuotto oli 85 e ja levyjen 
myyntitulot 44 e.

⦁ Jaakola-päivien järjestelyt ja markkinointi hoidettiin yhteisesti 
Loimaan kaupungin kulttuuripalveluiden, Suomen 
kuunnelmayhdistyksen ja Jaakola-seuran kanssa. Jaakola-päivien 
onnistumiselle Loimaan kaupungin kulttuuripalveluiden tuki oli 
huomattavan tärkeä.

5 Teatteriretket
⦁ Retkiä ei vallitsevan tilanteen vuoksi voitu järjestää.

⦁ Toimeksiantoja 
⦁ Ylen kantanauhat / ääniteos TODENSANOJA. Reni Vihava ja Laura 

Kilpiö työstivät  ääniteoksesta äänitteen. 
⦁ Työn alla on kirja, johon kootaan mahdollisuuksien mukaan laajasti Pirkko 

Jaakolan ennen julkaisemattomia tekstejä. Kirjan kirjoittamiseen ja 
painatukseen on haettu apurahoja Suomen Kulttuurirahastolta. Apurahoja 
ei saatu. Kirjan koostaa Antti Jaakola. 

⦁ Myyntituotteet
⦁ Matti Tapion kokoama loimaalaisia exlibriksiä esittelevää kirjoja. Kirjan 

exlibris-merkit ovat pieniä taideteoksia monien tunnettujen taiteilijoiden 
tekemänä, mm. Alpo Jaakolan tekemiä on mukana 8 kpl. 

⦁ Jaakola DVD-levyjä, kortteja, julisteita sekä muutama kappale Pirkko 
Jaakolan kirjaa Puukansan tarinoita sekä Ruusuruoska kirjaa.

⦁ Markkinointitoimet
⦁ Kortteja ja Pirkko Jaakolan kirjaa oli myynnissä Suomen maatalousmuseo 

Sarassa. Ruusuruoska-kirjaa ja ExLibris kirjaa on saanut sihteeriltä. 
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⦁ Jäsenasiat
⦁ Päivitettiin jäsentietoja ja pyydettiin jäseniltä sähköpostiosoitteita 

sähköisten tiedotteiden lähettämistä varten. 
⦁ Jäsenmaksu oli 10 e/jäsen, 100 e/kannatusjäsen. Jäsenmaksujen suoritukset 

pyydettiin kirjallisen tiedotteen yhteydessä.
⦁ jäsentiedotteita on lähetetty 2 kpl sähköisenä/kirjallisena tiedottaen 

tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta. Jäsentiedotteet ovat nähtävissä 
myös www.jaakolantaide.fi Jaakola-seura osiossa. 

⦁ Varat toimintaan saatiin pääasiassa jäsenmaksuilla, tapahtumien 
pääsymaksuosuuksilla sekä tuotteiden myyntituloista ja avustuksilla.

⦁ Kotisivut
⦁ Loimaan Jaakola -seura ry:n kotisivut ovat www.jaakolantaide.fi, 

toteuttajana Trival Oy. Sivujen päivittäjänä toimii Emilia Heikkilä.
⦁ Puheenjohtaja on neuvotellut uuden sopimuksen sivujen ylläpidosta Trival 

Oy:n kanssa.

⦁ Jaakola-seuran toiminnassa yhteistyö Loimaan kaupungin kulttuuripalveluiden 
kanssa on vuosien aikana ollut merkittävässä osassa 
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