
kaan. Ulla-Maijan jäätyä 
eläkkeelle tuli sopiva tilai-
suus alkaa pyörittää omaa 
vastaanottoa ja ratkaisu oli 
hyvä molempien kannalta, 
hän kertoo.

Samaan syssyyn syntyi 
vielä perheen kuopus, pian 
pariviikkoinen pojanvesse-
li. Arjen tasapainottaminen 
kodin ja työn välillä ei kui-
tenkaan ole tuottanut ongel-

mia.
– Minulla on jo ennestään 

vaimoni kanssa kaksi ty-
tärtä. Ensimmäisen kanssa 
oli helppoa, kun pystyi kes-
kittämään kaiken huomion-
sa vain siihen yhteen, mut-
ta tämän kolmannen kanssa 
täytyy muistaa antaa aikaa 
myös muille. Olenkin pyrki-
nyt tekemään tyttöjen kans-
sa samoja asioita, mitä jo en-

nen vauvan syntymää teim-
me, hän kertoo.

Jaako harrastaa tyttä-
riensä kanssa partiota. Har-
rastus ei ole hänelle mikään 
pakkopulla, vaan on vienyt 
miehen mennessään.

– En lapsena ollut parti-
ossa, vaikka olen aina pitä-
nyt luonnossa liikkumises-
ta. Myös uusi tulokkaamme 
on selvää partioainesta, oli-

han hän jo syntyessään pot-
ra poika, hän naurahtaa.

Lasten kanssa harrasta-
minen on muutenkin mie-
hen sydäntä lähellä. Aikaa 
kuluu hevosallergiasta huo-
limatta tallilla ja hiihtokou-
lun aikaan mies palelee hiih-
tomajalla tyttöjensä kanssa.

Joulua Jaako viettää per-
heensä parissa. Oikeaa 
kuusta ei enää lasten allergi-

oiden takia haeta, vaan sen 
tilalta koristeltuna seisoo te-
kokuusi.

– Ennen olemme myös 
käyneet mummolassa kyläi-
lemässä, mutta tänä vuon-
na sekin taitaa jäädä väliin, 
koska vauva on vielä niin 
pieni, hän kertoo.

Ammatistaan huolimatta 
myös Jaako aikoo herkutel-
la joulun aikaan.

– Jouluhan on vain ker-
ran vuodessa, joten pieni 
herkuttelu joulusuklailla 
ja muilla herkuilla sallitta-
koon. Tosin hyvästä suu-
hygieniasta tulee huoleh-
tia, kuten muulloinkin, hän 
muistuttaa.

Joulun jälkeen koittaa pa-
luu arkeen, sillä silloin päät-
tyy Jaakon isyysloma. Ensi 
vuoden puolella luvassa on 
myös muutto uusiin, yhdes-
sä arkkitehdin kanssa suun-
niteltuihin toimitiloihin.

– Elokuun lopussa uusi-
en tilojen pitäisi valmistua 
ja elo-syyskuun vaihteessa 
pääsen muuttamaan sinne, 
hän kertoo.
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Olemme joululomalla 24.-26.12. 
Toivotamme Sinulle Rauhallista ja Värikästä Joulua.

Lahjoitimme joululahjavaramme tänä vuonna 
Lapin Ensi- ja turvakodille ja 
Kriisikeskus Turvapoijulle.
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Kemi
Elisa Juvonen

Hammaslääkäri on varmas-
ti yksi maailman pelätyim-
mistä ammateista, eikä am-
matissa vältytä myöskään 
vaaratilanteilta. 

Myös Hammasasema Me-
diKemiä pyörittävä ham-
maslääkäri Janne Jaako on 
saanut kokea hampaiden te-
rävän iskun sormissaan ja 
onpas työuralle mahtunut 
myös jääminen röntgenlait-
teen alle. 

Ei hammaslääkärin työ 
pääosin kuitenkaan näin 
vaarallista ole.

– Mitään niin pahaa ei ai-
nakaan vielä ole sattunut, 
että traumoja olisi jäänyt, 
mies naurahtaa.

Innostus hammaslääkä-
rin työhön ei alkujaan ollut 
itsestään selvää.

– Joskus ajattelin myös 
opettajaksi ryhtymistä, 
mutta oltuani vuoden ver-
ran apuopettajana erääl-
lä ala-asteella, jäi se haave 
sikseen. Sitten eräs pitkäai-
kainen koulukaverini ehdot-
ti minulle hammaslääkärik-
si opiskelua ja ajattelin, ettei 
se kuulosta yhtään hullum-
malta, hän kertoo.

Ja sillä tiellä Jaako on 
edelleen. Hammaslääkärin 
uraa on takana jo lähes 15 
vuotta, eikä mies kadu va-
lintaansa etenkään, kun vai-
mokin löytyi vastaanotolta.

– On minua kosiskeltu 
erikoistumisopintoihinkin, 
mutta pidän tästä perustyös-
tä, koska työnkuva on niin 
laaja, hän perustelee.

Uusia tuulia
Kulunut vuosi on tuonut Jaa-
kon elämään monia muutok-
sia. Ulla-Maija Kannalan
jäätyä eläkkeelle, osti Jaako 
häneltä jääneen liiketoimin-
nan itselleen. Vanhentuneet 
laitteet Jaako on uusinut ko-
konaan. Ulla-Maijakin toi-
votti vastaanoton tervetul-
leeksi 2000-luvulle.

– Alan olemaan jo sii-
nä iässä, että nyt tai ei kos-

Janne Jaakon
perheessä 
herkutellaan 
jouluna

Janne Jaako on toiminut hammaslääkärinä jo pitkään. Piinapenkkinä pidetty hammaslääkärin tuoli ei ole outo hänelle itselleenkään.

Janne Jaako
■ 40-vuotias hammaslääkäri

ja kolmen lapsen isä.
■ Kotoisin: Torniosta, mutta

asuu nykyisin perheensä 
kanssa Kemissä.

■ Harrastukset: Harrastaa
tyttäriensä kanssa partiota 
ja mökkeilyä.

■ Motto: Ole ajoissa! Elämä 
maksaa velkansa.

■ Uran kohokohta: Valmistu-
minen vuoden opiskelijana ja 
potilaaseen rakastuminen.

oiden takia haeta, vaan sen 
tilalta koristeltuna seisoo te-

Hammaslääkäri ja ihana isä

”
Alan olemaan jo 
siinä iässä, että 

nyt tai ei koskaan.

Janne Jaako


