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OLLI MATIKAINEN 

ALKUSOITTO 

Jyväskylän Kesä on pohjoismaiden pitkä
aikaisin yhtäjaksoisesti järjestetty kulttuu
rifestivaali. Kulttuuripäivien juuret olivat 
kesälukukaudella 1956 järjestetyissä Jyväs
kylän Musiikki pedagogisissa luentopäivis
sä, joiden tavoitteena oli tarjota opettajille, 
musiikinopiskelijoille ja kanttori-urkureille 
"pedagogisia herätteitä''.282 Kesäopintoina 
saattoi suorittaa musiikkikirjastotutkin
non. Kurssit olivat kaikille kesälukukau
den opiskelijoille avoimia. Taide otti kesä
ylioplstolta odotetun yleissivistävän roolin 
ammat-illisuuden vastapainona, sillä "on
han musiikilla kaikissa muodoissaan hen
kisesti syventävä ja kasvattava vaikutus ih
miseen''. Musiikkipäivien keskushahmo oli 
säveltäjä Seppo Nummi (1932-1981), ja 
alusta asti Nummen aisaparina musiikki
päivien järjestämisessä toimi latinaa kesä
yliopistolaisille opettanut professori Päivö 
Oksala (1907-1974). Kolmas alkuperäis
idean isistä oli myöhempi musiikkitieteen 
professori Timo Mäkinen (1919-2006). 
Usein kerrotun perimätiedon mukaan 
ajatus musiikkipäivistä syntyi kolmikon 
saunareissulla Oksalan kesämökillä Kor
pilahdella kesällä 1955.283 Musiikkipäivien 
taidekäsitys tukeutui klassiseen musiikkiin 
ja ohjelmassa oli sen mukaisesti "arvokkai
ta konserttitilaisuuksia''. Kamarimusiikista 

282 Artikkelin t,Jleiset tiedot Kulttuuri päivien ohjelmas
ta perustuvat seuraaviin lähteisiin: Kesälukukauden 
ohjelmavihkoset 1956-1969. Kesät,Jliopiston arkisto. 
JY; Jt,Jväskt,Jlän kulttuuripäivät rt,J:n toimintakertomuk
set 1961-1968. Jt,Jväskt,Jlän Kesä rt,J:n arkisto [JKRA). 
Jt,JMA. 
283 Korhonen 19?0, 1-2;Valkonen & Valkonen 1994, 

59; Sajavaara 2001, 23. 

ja musiikkipedagogisista luentopäivistä 
versoneista mestarikursseista muotoutui 
Jyväskylän Kesän ohjelman perinteisin 
ydin. 

Vuoden 1957 kesälukukaudella järjestet
tiin Jyväskylän kuvaamataidepäivät yh
teistyössä Jyväskylän kuvaamataiteellisen 
kerhon kanssa. Tapahtuman tarkoitukse
na oli "valaista makukysymyksiä ja edistää 
modernin taiteen ymmärtämistä''. Vuonna 
1960 korkeakoulu, Jyväskylän kaupunki ja 
paikalliset taideseurat yhdistivät musiik
ki- ja kuvataidepäivät useampia taidelajeja 
esitteleviksi kulttuuripäiviksi. Korkea
koulun rehtori Aarni Penttilä korosti tai
deharrastuksen tärkeyttä kesäyliopistossa, 
sillä teoreettinen opiskelu oli riittämä
töntä. Penttilä lupasi, että näyttämön tar
jonnut Kasvatustieteellinen korkeakoulu 
ei tulisi sensuroimaan päivien ohjelmaa, 
kunhan se oli "arvokasta ja sen esittämi
nen korkeakoulun piirissä mahdollista''.284 

Jyväskylän Kulttuuripäivät ry:n perusta
minen irrotti kulttuuripäivät muodollises
ti kesäyliopiston yhteydestä vuonna 1962, 
mutta kesälukukauden opiskelijat ymmär
rettiin edelleen kulttuuripäivien keskei
seksi kohderyhmäksi.285 

Rehtori Penttilä ja muut kulttuuripäivien 
laajentamisesta päättäneet tuskin arva
sivat kevättalvella 1960 mitä uusi vuosi-

284 Neuvottelutoimikunnan pöt,Jtäkirja 3.2.1960. 
Yleissuunnittelutoimikuntien pöt,Jtäkirjat 1960-1980. 
JKRA. Jt,JMA. 
285 Kesälukukauden ja kulttuuripäivien suhteesta, ks. 

Vilkuna 2009, 172. 
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Viattomuuden aika. Suutelumielenosoitus yliopiston päärakennuksen aulassa kesällä 
1966. Kuva: Matti Salmi. 

Kokkosen jyrähdykset vuoden 1964 Kesäs
sä osoittivat, että kansallismielinen hegeli
läisyys sekä korkean ja matalan rajanveto 
ymmärrettiin edelleen suomalaisen kult
tuurielämän kulmakiviksi. Maakunnalli
sen lukijakunnan kulttuuripäivien omi
tuisuuksia kohtaan kokemalle epäluulolle 
antoi palstatilaa 1960-luvulla erityisesti 
Keski-Suomen Iltalehti, jonka haastattele
man "yksityisajattelijan" mukaan Deweyn 
ohjaama kesän 1964 happening "Jyväs
kylä Piece" oli "viimeisimpiä ja vaatimat
tomimpia löytöjä länsimaisen kulttuurin 
konkurssipesässä''.291 

Kulttuuriradikalismin huipentuma oli 
kesällä 1966 Taideteollisen oppilaitok
sen opiskelijoiden järjestämä isuaalinen 
varietee. Jo ennen näyttelyn avaamista 
Kulttuuripäivien hallituksen puheen
johtaja Päivö Oksala kuljetutti pois opis-

291 Uusi Suomi 8.?.1964; Keskisuomalainen 12.?.1954; 

Keski-Suomen Iltalehti 5.7.1964. 

kelijoiden pystyttämän, "Sukupuoletto
maksi munaksi" nimetyn kaksimetrisen 
poptaiteellisen fallospatsaan. Oksala otti 
yhteyttä opiskelijoiden opettajaan Kaj 
Frankiin, jotta tämä olisi tähtimuotoilijan 
arvovallalla saanut opiskelijat vähintään 
peittämään veistoksen. Ateneumissa oli 
keväällä ollut konflikti samasta näyttelys
tä rehtorin ja oppilaskunnan välillä: Frank 
asettui opiskelijoiden puolelle. Varieteen 
säveltaiteellisesta puolesta piti huolen 
M.A. ummisen johtama "Viiden vieraan
miehen" ryhmä, jonka yhtenä ohjelmanu
merona olivat sukupuolivalistusoppaiden
tekstit. "Jenkka ulkosynnyttimistä" oli lii
kaa Oksalalle, joka aikalaiskuvauksen mu
kaan "jonkin aikaa otsaansa rypisteltyään"
paineli ulos esityksestä ja palasi katkaise
maan virran esiintyjien laitteista. Pian yli
opiston päärakennuksen eteen kurvasivat
komisario Taisto Mäkisen johtamat polii
sit. Hämmentyneen komisarion mukaan
rikosnimikkeenä kyseeseen saattoi tulla
"häiritsevä käytös julkisella paikalla'; mut-
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ta syytteet jäivät nostamatta. Vuoden 1966 
Kesässä kuumaa kauppatavaraa olivat tai
teilija Nummisen levytykset Erik Allardtin 
sosiologisista teksteistä.292 

Varieteen järjestäjistä Maria Laukka ero
tettiin määräaikaisesti oppilaitoksestaan 
skandaalin vuoksi. Radiohaastattelus
sa Laukka veti yhtäläisyysmerkit oman 
kolmen kuukauden erottamisensa sekä 
kirjailija Hannu Salamalle langetetun 
kolmen kuukauden ehdolliseen jumalan
pilkkatuomion välille.293 Kaj Chydenius sai 
lehdistössä aiheen ihmetellä suureen ää
neen, että mitä tekoa Salamasodan aloit
taneella arkkipiispa Martti Simojoella oli 
Kesän 1966 puhujalavalla. Opiskelijoiden 
Varietee kommentoi vallinneita tabuja ja 
Salaman romaanin sensuroitu pilasaarna 
kuvasi kansankulttuuria, mutta kulttuuria 
moralistisesti ja hierarkkisesti arvottanut 
ideologia tul¼itsi näiden asioiden nosta-

,misen taitee'n näyttämölle rienauksena. 
Kesän 1966 skandaali sai julkisuutta ulko
maita myöten, sillä Jyväskylään kokoon
:funut pohjoismainen kriitikkoseminaari 
tuomitsi Varieteen keskeyttämisen "epä
miellyttäväksi häpeätahraksi''. Tanskalai
sen Politikenin erittely Suomen kulttuuri
ilmapiiristä oli viiltävä.294 Toimittaja Nils 
Barfoedin mukaan nuorten Varietee oli 
ollut "naiivia, mutta hyvää tarkoittavaa 
diletantismia''. Barfoed rinnasti tapauksen 
heijastaman "hermostuneen kulttuuripoli
tiikan" Suomen hankalaan ulkopoliittiseen 
asemaan. Päivö Oksalan jykevän hahmon 
ottanut kansallinen kulttuurieliitti taisteli 
Barfoedin mukaan kulttuurista puolus
tussotaa samalla tavoin kuin idän uhkaa 
jouduttiin torjumaan ulkopolitiikassa. 
Toimittaja sivalsi artikkelissaan tasapuoli
sesti myös Suomen poliittista vasemmis
toa, joka sekään ei vaikuttanut erityisen 
vapaamieliseltä tanskalaisella mittapuulla. 
Kulttuuripäivien hallitus pesi skandaa-

292 Helsingin Sanomat 13.7.1965; Kansan uuti

set 13.7.1965; Hufvudstadsbladet 13.?; Uusi Suomi 

13.7.1965; von Bonsdorff 1985, 45; Havila & Vilkuna 

2003, 124-125. 

293 Maria Laukan haastattelu 1965. Yle. 

294 Politiken 21.7.1955. 

likesän jälkipyykkiä lokakuussa 1966. 
Päivö Oksala toisti perusteensa esityk
sen keskeyttämiselle, sillä teksti oli ollut 
"ala-arvoinen" ja esitystaso "erittäin heik
ko''. Historian dosentti Erkki Lehtinen oli 
haluton ottamaan kantaa esitykseen sitä 
näkemättä, mutta keskeyttämispäätös oli 
hänen mielestään hätiköity. Hallituksen 
olisi Lehtisen mukaan pitänyt ehdottaa 
Taideteolliselle oppilaitokselle Maria Lau
kan rangaistuksen lieventämistä. Väinö 
Starck selvensi Varieteen keskeyttämiseen 
johtaneita tapahtumia ja kertoi vararehtori 
Mauno Jokipiin kutsuneen Kulttuuripäi
vien työvaliokunnan ja taiteilijat kuulta
vaksi. Jokipii antoi ymmärtää, että näyt
tely oli purettava tai kulttuuri päivien jatko 
oli vaarassa.295 Nuoret taiteilijat poistuivat 
sovinnolla kaupungista. M.A. Nummisel
le kohu oli nautinnollinen: skandaalin ai
kaansaaminen ja "establishmentin" järkyt
täminen onnistui helposti.296 

KULTTUURI OSANA YHTEISKUNTA

POLITIIKKAA 

Kesä 1966 osoitti perinteisen kulttuuri
käsityksen ja nuoremman polven näke
mysten välille revenneen syvän kuilun. 
Suomalaisen performanssitaiteen edel
läkävijänä Varietee oli yhteiskuntakriitti
nen kannanotto useisiin kulttuuripäivien 
1960-luvulla käsittelemiin aiheisiin. Ark
kitehtuuria ja teollista muotoilua arvos
teltiin Kesän keskustelupaneeleissa elitis
tiseksi ja kaupalliseksi: 

Kuka määrää konetta/ mitä kone tuottaa 

Kuinka voisi ostajaltehtailijaan tuottaa 

Kuka tekee astiat/kuka valmisvaatteet 

Kuka määrää ihmiselle/asumisen 

periaatteet 

295 Jyväskylän kulttuuripäivät ry:n hallituksen pöytä

kirja 23.10.1965. JKRA. JyMA. 

296 von Bonsdorff 1985, 45. 
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kymmen toi tulleessaan. Kulttuuripäivien 
lähtöajatus oli akateemisen kansalaisuu
den ja sivistyneisyyden vahvistaminen, 
mutta 1960-luvulla kulttuuriharrastuk
selle perinteisesti osoitettua roolia alettiin 
arvostella elitistiseksi ja kulttuurin käsite 
määriteltiin uudelleen.286 Suomalaisen 
yhteiskunnan nopea murros loi ennen
näkemättömän tarpeen tapahtumassa 
olevan selittämiselle ja uusien välineiden 
löytämiselle muuttuvan todellisuuden hal
litsemiseksi. Kulttuuripäivillä oli onnekas 
sosiaalinen tilaus, ja Jyväskylän Kesä nou
si hetkeksi valtakunnallisen huomion ja 
aatteellisen kamppailun polttopisteeseen. 
"Kun kuulen sanan kulttuuri, poistan re
volveristani varmistimen'; tokaisi Simo 
Penttilän suosittujen seikkailuromaanien 
sankari kenraaliluutnantti T. J. A. Heik
kilä. Arvostuksen puutteesta kärsineen 
viihdekirjailijan piikittelystä korkeakult
tuurille tuli 1960-luvun- lentäviä lauseita. 
Varmistinta oli poistettav� yhtenään, sillä 
kulttuuri sai_ lehdistössä' parhaimmillaan 
jopa urheilua enemmän palstatilaa.287 

KULTTUURIRADIKALISMIA 

JYVÄSKYLÄSSÄ 

Totunnaista estetiikkaa ja kansalliseen ra
joittuneita näköaloja arvostelleet moder
nistit löysivät Jyväskylän kulttuuripäivät 
1960-luvun alkuvuosina. Näitä tapaamisia 
kosteine illanviettoineen ja Nachspiel
väittelyineen on muistelmissa kuvattu 
nostalgisesti. Musiikissa pinnalla olivat 
dodekafoniset kokeilut ja kulttuuripäivien 
yleisö sai osansa nuorten säveltäjien "las
tenkamarikaudesta''. Elektronisen musii
kin pioneeri Karlzheinz Stockhausen oli 
1960-luvun alun kulttuuripäivien kuului
sin ulkomaalainen vieras. Nuorten sävel
täjien ja muusikoiden sisäpiiriläisen Sep
po Heikinheimon mukaan Stockhausen 

286 Ks.Tuominen 1991. 

287 Luonnehdinta JljväskLJlän Kulttuuripäivistä: Ilta

Sanomat 7.7.1967. 

hankki Jyväskylän ilmapiirin innoittama
na jopa kesämökin Korpilahdelta, mutta 
noottikriisin pelästyttämänä hankkiutui 
siitä eroon.288 Kirjallisuus tuli ohjelmaan 
1961, jolloin järjestettiin nuorten kirjai
lijoiden paneelikeskustelu aiheesta "Mitä 
aika vaatii kirjailijalta''. Mukana olivat 
Pentti Holappa, Harri Kaasalainen, Vei
jo Meri, Pentti Saarikoski, Jouko Tyyri ja 
Marja-Leena Vartio. Nuori Saarikoski ti
laili Gummeruksen illallisilla Jyväshovissa 
jaloviinaa ja käyttäytyi rehvakkaasti kuten 
boheemin kulttuuriradikaalin runoilijan 
odotettiin. Jossain vaiheessa Saarikoski ja 
näyttelijä Jukka Sipilä ottivat vauhtia put
kan kautta.289 Parta oli radikaalin tavara
merkki, ja pian Jyväskylässäkin pantiin 
merkille "poikien huonosti hoidetut, har
vakasvuiset parrat''. Kesällä 1964 Helsingin 
Ylioppilasteatteri pani näyttämölle Jack 
Gelberin jazzmuusikoiden huumeisesta 
elämästä kertovan menestysnäytelmän 
"The Connection''. Helsingissä jo aiemmin 
esitettyä tuontitavaraa oli myös perfor
manssitaiteen edelläkävijän Ken Deweyn 
ohjaama happening: "instrumenttien tais
telu urheilukentällä punaisten savuverho
jen takana loi mielikuvituksekkaan epäto
dellisen vaikutelman''.290 

Parroittuvien kulttuuriradikaalien ang
loamerikkalaisesta vapautumisesta am
mentaneista performansseista huolimatta 
kulttuurihegemonia oli 1960-luvun alku
vuosina tukevasti edeltävän sukupolven 
käsissä. Rolf Nevanlinnan puhe vuoden 
1964 kulttuuripäivillä oli konservatiiveille 
kesän kiistaton huipputapahtuma. Saksa
laissuuntautuneen vanhan kulttuurieliitin 
keulakuva ja maailmankuulu matemaatik
ko kehotti nuorisoa tutkimaan Snellmanin 
Koottuja teoksia ja puolusti sotia edeltä
nyttä kulttuurielämää. Rolf Nevanlinnan 
ja "parrattoman sukupolven" edustajaksi 
itseään luonnehtineen säveltäjä Joonas 

288 Heikinheimo 1997, 78 - BO. 

289 Tarkka 1996, 360-363. 

290 Keskisuomalainen 5.7; 6.7; 9.7.1964; Valkonen & 

Valkonen 1994, 60. 

Kokko 
sä osa' 
läiS}'} 
YmrnE 
tuuriel 
sen t 
tui u 
antoi 
Keski
man 
ohjaan 
kylä P, 
tomilL 
konkt.r 

Kulttu: 
kesä.l.lE 
sen o 
varie� 
Kultt:t.r 
johtajc 

291 U 

Kes i-Sll 



Jyväskylän Kesän kulttuuritarjonnassa 
oli vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus 
jo 1960-luvun alkuvuosista lähtien. Kult
tuuri alettiin ymmärtää tärkeänä osana 
yleistä yhteiskuntapolitiikkaa ja suunnit
teluyhteiskunnan tarpeita. Sosiaalisen ra
kentamisen töillään maineensa luoneen 
akateemikko Alvar Aallon symbolinen 
merkitys Jyväskylän kulttuuripäiville oli 
huomattava. Niinpä kesällä 1961 Aalto 
luennoi kaupunkisuunnittelusta ja tohtori 
Johannes Virolainen esitteli valtakunnan
suunnittelun periaatteita. Vuoden 1965 
kansainvälinen arkkitehtuuriseminaari 
"Yhteiskunta arkkitehtuurissa" oli suun
nitteluideologian yksi huipentumista. Sa
mana vuonna järjestettiin mittava jouk
kotiedotusvälineitä käsitellyt kongressi.297 

Jyväskylän Kesän murtautuminen suoma
laiseen kesäjulkisuuteen kävi käsi kädessä 
joukkotiedotusvälineiden kehityksen ja 
journalismin murroksen kanssa. Lehdis
tön lavea�ti referoimat Kesän esitelmät 

_ ja pan�el,il<eskustelut tarjosivat lukevalle 
yleisölle kaivattua asiapitoista informaa
tiota. Samalla Jyväskylän kulttuuripäivät 

:, tarjoilivat monena vuonna purtavaa skan
daalinnälkäisille. 298 

Kulttuuripäivien puheenjohtajan Päivö 
Oksalan ohella Kesän alkutaival henkilöi
tyi Seppo Nummeen, joka oli sosiaalises
ti lahjakas kulttuuripersoona. Hänellä oli 
laajat verkostot kotimaassa ja ulkomailla, 
joita hän hyödynsi lupaavimpien musii
killisten kykyjen kiinnittämisessä niin ko
toa kuin ulkomailta. Nummen johtaman 
Kesän huippukauden kohahduttavimpia 
esiintyjiä 1960-luvulla olivat neuvosto
liittolaiset virtuoosit kuten viulisti Oleg 
Kagan ja pianisti Grigori Sokolov. Kesä 
tarjosi konserttilavan monien kotimais
ten taiteilijoiden läpimurrolle; esimerkiksi 
Ralf Gothonin sinänsä onnistuneeksi ar-

29? JKK:n kesälukukauden ohjelmat 1961-1965. 

298 1960-luvun lopun vasemmistoradikaali opiskeli

ja ja Kesän aktiivi Mikko Pyhälä laati heti tuoreeltaan 

raportin Kesän julkisuuskuvasta 1960-luvulla: Pyhälä 

1969. JKRA. JyMA. 

vioidun debyytin esiintymispaikkaa Soko
lovin jälkeen surkuteltiin kesällä 1967.299 

Korkeakulttuurisuudestaan huolimat
ta Nummi näki eliitti- ja massakulttuu
rilla yhtäläisen oikeutuksen. Elokuva ja 
jazz saivat 1960-luvulla kulttuuripäivil
tä vetoapua kamppailussaan taiteellisen 
statuksensa nostamisessa.300 Nummi oli 
sisäistänyt suunnitteluideologian asetta
mat vaatimukset ristiriitojen hallinnasta 
sekä kulttuurin uuden yhteiskunnallisen 
roolin: "se aika on ohi, jolloin kansallis
pukuinen neitonen heilutti valkeata liinaa 
tervahöyrylle Kolilla''. Niinpä vuonna 1966 
Seppo Nummi luonnehti kulttuuripäivien 
olevan palvelutoimintaa, jolloin myös teh
das- ja liikelaitosten olisi päästävä osalli
seksi kulttuuripäivien henkisestä annista. 
Eri poliittisten puolueiden eli kaupungin 
valtuustoryhmien kanssa Nummi kertoi 
olleensa "miellyttävässä kontaktissa''.301 

Kansainvälinen avautuminen oli Num
men kaudella Jyväskylän Kesän voimakas 
pohjavirta. Yhteistyö UNESCO:n kanssa 
vuodesta 1965 lähtien näkyi kansainvälis
ten vieraiden määrässä ja pääkongressien 
maanosateemat alkaen Aasian kulttuurin 
esittelystä vuonna 1966 nostivat uudella 
tavalla esille Suomessa heikosti tunnettuja 
Euroopan ulkopuolisia kulttuuripiirejä. 

1960-luvun puolivälissä Kesän budjetti ja 
kävijämäärät kasvoivat nopeasti ja tapah
tuma institutionalisoitui. Vuoden 1966 
kulttuuripäivät avasi presidentti Urho 
Kekkonen. Valtio ja Jyväskylän kaupunki 
kattoivat vuodesta 1965 lähtien avustuk
sillaan yli puolet kuluista, kun varhaisvai
heessa rahoitus oli ollut osittain jopa jär
jestäjien henkilökohtaisen riskin varassa. 
Vuonna 1966 kävijämääräksi arvioitiin jo 
40 000 ja Nummi maalaili Kesästä peräti 
100 000 kävijän tapahtumaa, mutta kapean 

299 Kesän 1960-luvun musiikkitarjonnasta ja kritii

keistä, ks. Kangas & Kangas 1992. 

300 Suomen valtiollisesta kulttuuripolitiikasta 1960-

luvulla, ks. Mertanen 2009. 

301 Uusi Suomi 16.?; Hallituksen pöytäkirja 14.6.1966. 

JKRA. JyMA. 
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kulttuurieliitin kohtauspaikan muodon
muutos massayhteiskunnan massatapah
tumaksi osoittautui lopulta liian suureksi 
harppaukseksi. Ideologisten ristiriitojen 
kärjistyminen vuosikymmenen lopulla 
laittoi pisteen laajenemiselle. 1950-luvulta 
lähtien hellimäänsä visiota Suomen kult
tuurikesästä Nummi pääsi toteuttamaan 
laajemmin, kun vuonna 1968 kesätapah
tumat ketjutettiin perustamalla katto-or
ganisaatio Finland Festivals. Kovimmassa 
nosteessa ollessaan Nummi saattoi kirjoit
taa: "Tällä fantasiallani liike-elämässä pää
sisin kymmenkertaisille tuloille''. 302 

Vuoden 1967 alussa kulttuuripäivien oh
jelmasihteerinä aloitti 24-vuotias toimit
taja Olli Alho. Turkulaislähtöinen Alho 
oli jo näyttänyt kykynsä organisaattorina 
ja käytännössä hän hoiti toimea Helsin
l<iin perustetusta toimipisteestä. Alhon 
koordinoimia v�oden 1967 "Tekniikka 
ja humanismi" kulttuuripäiviä kiiteltiin 
onnistuneiksi, silli' edellisvuonna yleisöä 
suut�haneita s�kaannuksia ja peruutuk
sia oli selvästi vähemmän. "Ei tekniikka 
tapa, :ellei tekniikka petä'; kiteytti Pekka 
Tarjanne päivien annin. Kesän 1967 luon
nonsuojelukongressi oirehti luonnon
suojelun uutta yhteiskunnallistumista ja 
radikalisoitumista, kun kalastaja Pentti 
Linkola otti yhteen teknokraattien kanssa. 
Kulttuuriradikaaleilta ja teknokratian krii
tikoilta puuttui yleensä selkeä poliittinen 
tavoite. Suomen poliittinen ilmapiiri säh
köistyi vasemmiston kevään 1966 edus
kuntavaaleissa saavuttaman historiallisen 
voiton jälkeen, ja tämän jälkeen myös Ke
sän keskustelut alkoivat kärjistyä ja siirtyä 
puoluelippujen alle. "Kulttuurin ja marxis
min" pohtiminen kesällä 1967 ei vielä tuo
nut kampukselle poliittista vallankumous
ta, vaikka "kompasanat lentelivät yleisön 
joukosta" ja Erkki Lehtinen epäili hallituk
sessa poliittisen demagogian ujuttautuvan 
kulttuuripäiville.�°' 

302 Seppo Nummi Väinö Starckille 23.7.1966. Saapuneet 

kirjeet, JKRA. JyMa; Valkonen & Valkonen 1994, 9-12. 

303 Hallituksen pöytäkirjat 22.12.1965; 15.1.1967. 

JKRA. JyMA; Keskisuomalainen 16.7.1967. 

Jännitteistä huolimatta Kesä 1967 pysyi 
tradition otteessa. Säveltäjä Joonas Kokko
nen oli kulttuuripäivien näkyvimpiä kas
voja ensimmäisistä musiikkipedagogisista 
päivistä lähtien. Esitelmässään Kokkonen 
hyökkäsi "pop-kulttia" vastaan ja käänsi 
asetelman niin, että populaarikulttuuri oli 
konservatiivista verrattuna avantgardisti
seen eliittikulttuuriin. Kokkonen otti tai
dekasvattajan ja arkkikonservatiivin roolin 
tietoisesti, sillä hänen mukaansa setämäi
nen suhtautuminen nuorison kapinaan 
oli pahinta. Odotettua suurta yhteenottoa 
populaarikulttuurin puolustajien kanssa ei 
Kokkosen puheenvuorosta syntynyt, vaik
ka hän tohti jopa rinnastaa kansallisso
sialistisen ja sosialistisen kulttuuripolitii
kan.30'1 Kiireen ja hermopaineen lauettua 
Olli Alho ja lehdistösihteeri Hannu Taani
la intoutuivat päätöstiedotustilaisuudessa 
irrottelemaan Paavo Rintalan romaanitri
logian hengessä esittelemällä seuraavaksi 
vuodeksi "Mummo-ohjelman'; joka ha
vainnollisti Jyväskylän kulttuuripäivien 
ideaa niiden laajimmassa vaiheessa.:io5 

KESÄ POLITISOITUU 

1960-luvun lopussa ajan riento osoittautui 
rajuksi järjestäjille ja kulttuuripäivien hal
litukselle erityisesti. Meno muuttui toti
semmaksi kuin mummo-ohjelmallaan tie
dotusvälineitä huvittaneet Alho ja Taanila 
ehkä arvasivat. Kesän 1968 teemana oli 
Afrikka, joka oli kolonialismin purkautu
misen aiheuttamien poliittisten jännittei
den kourissa. Kulttuuripäivien esinäytös 
oli parinkymmenen ylioppilaan mielen
osoitus Jyväskylässä vieraillutta Etelä-Af
rikan suurlähettilästä vastaan. Vierailu ei 
liittynyt Kesän ohjelmaan, vaikka lähetti
läs yksityishenkilönä käväisi seuraamassa 
tapahtumaa. Suomalaiseen tapaan mie-

304 Keskisuomalainen 3.7.1967. 

305 Helsingin Sanomat 16.7.1967. 
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lenosoitus oli maltillinen ja lainkuuliai
nen; lähettiläsparin itsensä mielestä se oli 
suorastaan hellyttävän tahdikas. Kulttuu
ripäivillä saatiin aikaiseksi julkilausuma 
Biafran puolesta, ja Sambian presidentin 
Kenneth Kaundan vierailu antoi tapahtu
malle arvovaltaa. Kesällä 1968 keskiyöllä 
Harjulle improvisoitiin helsinkiläisvierai
den johdolla kokous, jossa keskusteltiin 
rotu-ongelmista, elokuvapolitiikasta ja 
kulttuuripäivien luonteesta sekä laa
dittiin kantaaottavien elokuvien esit
tämistä vaatinut julkilausuma. Kyytiä 
haluttiin rotusorron ohella antaa yksi
tyisautoilulle. Kuuluisalta amerikkalais
professorilta Victor Papanekilta saatiin 
nyhdetyksi lausunto Jyväskylän kiistel
lystä, Harjun yli moottoritien vetävästä 
liikennesuunnitelmasta: "En ole auto, 
vaan minulla on kaksi jalkaa, joten en 
pidä liikennesuunnitelmastanne''.306 

Kesän pakollinen kohu nostettiin vuon
na 1968 Seppo 1 uh':lmen lausunnosta 
"rähjäävistå· partarndikaaleista'; jonka 
taustalla oli Nummen konflikti radika
lisoituneen Ylioppilaskunnan kanssa.307 

Nummi ilmoitti "mittansa olevan täysi 
sinä hetkenä, jolloin perheriidoista tu
lee poliittisia" ja hän väistyikin ohjel
majohtajan paikalta samana vuonna.308 

Suuret ikäluokat vyöryivät voimalla yli
opistoihin ja Jyväskylän Kesää arvostel
tiin nuorten ja opiskelijoiden tarpeiden 
laiminlyönnistä. Vasemmistoradikaali 
opiskelija Ismo Porna esiintyi Kesän 
1968 kansliassa parrassa ja "Vietnam 
will win" -rintanapissa. ummen lau
sunnosta hän totesi, että "ystävän, mut
ta ei puoluetoverin" lausunto oli ollut 
harkitsematon. Pornan mukaan kulttuuri
päivien hallituksessa nuorekkuutta edusti 
vain monien jatkojen isäntä, nelikymppi
nen professori Asko Vilkuna. Vasemmis
tolehdistön aistimasta "pienestä mellakan 

306 Keskisuomalainen 28.6; ?.?.1968. 

307 Lamberg 2004, 304-30?. 

uhkasta" huolimatta vuoden 1968 Kesä 
oli helpotus konservatiiveille ja pettymys 
radikaaleille. Uusi Suomi ilakoi "kotima
oistien" pettymyksellä, kun suurta län
nenvastaista mielenosoitusta ei Jyväskylän 
suunnalta kuulunut.309 

Kesän musiikkikurssien taso oli 1960-luvul
la korkea. Vuonna 1968 yhtenä vetäjänä oli 
sveitsiläinen viulisti ja kapellimestari Ru
dolf Baumgartner: Kuva: Matti Salmi. 

308 Kulttuuripäivät ry:n päivä kirjat 1963-1968; 309 Kansan Uutiset 6.7.1968; Kansan lehti 10.7.1968; 

1968-1969. JKRA. JyMA; Uusi Suomi 16.7.1968. Uusi Suomi 15.7.1968. 
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Mmnmot Jyväskylän Kesässä 
eli pieni julkinen show 

Jyvä s kylä, 15. 7. (Maire VaajakaIIio) 
Kosknan nikoh,emmin ei .Tyvfö,kyltin Kesässä ole 

tapahtunut ttilJai�tn. Viimeinen Licdotustilaisuus 
lauantaimt oH yhtä. juhlna. Siinä kiitettiin puolin jn 
toisin, kyynclehdittiinkin muodon vuoksi, mutta 
päänsio.ssrt oli hauskaa. Ilo purkautui aitona, kun 
lehdilitösih�ccri Hannu Tannila esitteli Jyväl,kylän 
Kesän 1968 ohjelman, Se keskittyi "Mummoni ja 
minä" kongressin ympärille. Se oli yhtä showta 
nltista ,loppuun ja vapautti kaikki kireät hermot, 
joita oli venytetty kahden viikon ajan ylenpaltti
sessa kulttuurissa. 

ekcmomr Ann<1-Malfo Powin. 
YliVRhtln;;,�tllri Veikko fuulo, 
hum. kand. Mikko Pyh!i.lä 

10.00 50 vuottit i;uomalal;i!,:i, mum. 
rnoja, akaiteemik!c.o Joonns 
Kok.komm 

11.00 Retki mummolruu1, retken 
johtaja pro!e:ssorl Pli!v5 OJt. 
i!ala 

13.00 Mummon! ja minun välisten 
kon!llll::tlen r11uhanomnisten 
nitka.isuj t;n mahdolli.tuudest:11, 
fil. tri Keijo K-0rhonen 

13.30 Mummo - nrkkitehtuurln 
lifötökoh:ta, aikat,eem!kko Al• 
V1ll' Aalto 

14.00 KorokckeskusteTu: Nykyihmi
sen luonnon- ja mummon. 
t.irv . Peter von J3ngn (pu
heenjohtaja), arkkibehti Tapio 
Periälnen (alusf.w.l, slivelt.ä;!l 
Kari Rydman, protc.,sori Erik 
Tawnst.,�jerno, protrssorl 

. Martti Rapola 
16.00 Mumrnojen suhde luontoon 

erl kulttuurlvalheissa, akatee
mikko Kustaa Vilkuna 

17.00 Pon1oisma1nen mummolafo,. 
. 1mmltustyössli• säädäntö. varatuomari E•P, 

�'"'':litoiu-t. 
·· Paavolainen 

�- . >
«:' sh

a- 1730 M"'"�o kristillisessä ja :mnr-melle Ja._ka -0 • • ......... -- _ . 
on -kantanut� Hil• xl.lrusessa ajaHclus�. oro!es; 

hll � erin. sorl Ju!SL Tt'11Jcku, t>pett.aJ,l 
�. lrjelin lh Erkki Rautee · 
, ··· �hcl;lrWiJ1ru:_ 18.00 Korokek;eslt1._1,5tel�: _ Mummot
11' lehd!ltöslh ihmisen _työsuorituksen kor-11 • ~ ei vaaj!n.'.I, Dipl. Jos. Pertti Jo. nllJlle.. Rin tuni Cpuheenjohtajal, akat.ee

Illikko Rol! Nevi'rnllnno
rruu�tlL,l. professori Olli Lok
kl. vuorineuvos E�lk Tuomas.
Kettunen. _ ml1$!1kln.opett!!ja 
Et•kki Pohjola . 

J0.00 Mummoni ja eksak_tit tle�see-t, 
aka,teemlkko Rol! N�11nlinm1 

Iltn oh jelma 
fil.00 IltakonserttJ. 

Menestyksekkään Kesän 1967 päätteeksi jär jestäjillä oli varaa itseironi

aan. Helsingin Sanomat 16.7.1968. 
119 



Kesä 1968 siirsi radikaalin liikehdinnän 
painopistettä yleisestä auktoriteettien vas
tustamisesta ja kulttuurikapinasta tavoit
teelliseen politisoitumiseen, jolle vuoden 
1969 Latinalaisen Amerikan teema oli 
kuin öljyä laineille. Aatteellinen kamppai
lu ja tapakulttuurin vapautuminen olivat 
1960-luvulla limittäisiä ilmiöitä, ja useim
mille opiskelijoille kulttuurimurroksen 
jälkimmäinen ulottuvuus lienee ollut po
litiikkaa koskettavampi: "Hei karjut, men
nään rustaamaan Ilokiveen Latinalaisen 
Amerikan vallankumousta!" Vapautumi
nen eteni ja pukukoodi keventyi Jyväsky
län Kesässä vuosi vuodelta. Vuonna 1966 
yleisö järjesti suutelumielenosoituksen, 
kun vahtimestari poisti päärakennuksen 
aulasta suudelleen pariskunnan. Seuraa
vana vuonna kulttuuripäivien yökerhoon 
K-klubille frakissa pyrkineeltä muusikol
ta tivattiin: "Mikä pellenpuku teillä on
päällänne?" Niinpä kesällä 1968 Peter von
Baghin ja Kimmo Kevätsalon johdolla
suuri joukko "väärin" pukeutuneita läh
ti K-klubille tilaamaan olutta yhtä aikaa,
mutta mielenosoitus lässähti ihmisten
puurouduttua portaisiin.310 Seuraavana
kesänä K-klubilla ei vaadittu enää kravat
tia ja keskiolutkin oli jo vapautettu.

Olli Alho korotettiin Seppo Nummen 
jälkeen ohjelmajohtajaksi kesällä 1968, 
sillä hallituksen mukaan oli vaikea löytää 
sopivampaa henkilöä kuin tehtävän vaati
vat viestinnälliset ja kansainväliset taidot 
hallinnut Alho.311 Seuraavaksi vuodeksi 
järjestäjät lähtivät haukkaamaan isoa pa
laa kutsumalla kokoon kaksi suurta kong
ressia. Välit ohjelmajohtajan ja hallituksen 
välillä alkoivat pian kiristyä, ja peruskoulu
uudistuksesta käydyn debatin vanaveteen 
ohjattu suuri kasvatuskongressi kaatui ta
loudellisiin vaikeuksiin ja ideologisiin ris
tiriitoihin. Myös pääkongressin järjestämi
nen oli pitkään vaakalaudalla. Latinalainen 

310 Kaleva 16 .7.1966; Keskisuomalainen 16.7.1967; 
Uusi Suomi 8.7.1968; Keski-Suomen Iltalehti 3.7.1969; 
Parnasso 1969:5 [Pekka Suhonen). 
311 Hallituksen pöytäkirjat 12.7.1968. 

Amerikka oli niin tulenarka kysymys, että 
ohjelmasta neuvoteltiin ulkoministeri 
Ahti Karjalaisen kanssa. Ulkoministeri 
antoi ymmärtää kulttuuripäivien delegaa
tiolle joulukuussa 1968, ettei kulttuuripäi
vien ohjelma saisi vahingoittaa Suomen 
ulkopoliittisia suhteita. Ulkoministeri 
pyydettiin varmemmaksi vakuudeksi asiaa 
valmistelevan neuvottelukunnan puheen
johtajaksi. Hallituksen traditiolinja Päivö 
Oksalan johdolla lähti patoamaan uhkaa
vaa poliittista hyökyaaltoa, vaikka Alhon 
mukaan tavoitteena ei ollut muuttaa päiviä 
"poliittiseksi kentäksi''. Silti Alhon käsitys 
kongressin luonteesta poikkesi hallituksen 
enemmistön kannasta. Radikaalit lähtivät 
toteuttamaan tavoitehakuista kampanjaa: 
kongressin kysymyksenasettelun yhte
nä sylttytehtaana oli kehitysmaayhdistys 
Tricont. Alhon mukaan kongressin veltto 
järjestäminen pelkkänä taidetapahtumana 
aiheuttaisi vastustusta, ja kesälomakult
tuuri sai nyt väistyä taka-alalle. Vasemmis
toaktiivi Mikko Kankainen havainnollisti 
politiikan ja puolueiden uutta ylivaltaa. 
Tavallisesti Kesän keskustelutilaisuuksissa 
asiantuntijat alustivat ja "intressiryhmät" 
kommentoivat, mutta asetelma voitiin 
Kankaisen mukaan muuttaa perustellusti 
toisin päin.312 

Kesän 1969 tapaus oli Kalle Holmbergin 
ohjaama teatteriproduktio Saaren vangit. 
Ideaa osittain improvisoidun teatteriesi
tyksen liittämisestä kiinteästi asiaohjelman 
ja keskustelujen yhteyteen kiiteltiin halli
tuksessa tammikuussa 1969 "erinomaisena 
ja ainutlaatuisena''. Yleisön kiinnostuksen 
varmisti nimekäs esiintyjäryhmä: Holm
bergin ryhmään kuuluivat Kaj Chydenius, 
Kaisa Korhonen, Måns Hedström, Esko 
Salminen, Kristiina Halkola, Kai Frank, 
Olavi Ahonen, Tuula Nyman sekä keski
suomalaisille erityisen tutut Tarmo Manni 
ja Jukka Sipilä. Esityksen tavoitteena oli 
"tiedon vieminen perille kansaa huvitta-

312 Hallituksen pöytäkirjat 13.9.1968; 2.12.1968; 
16.12.1968; 30.12.1968; 13.1.1969; Tuominen 1991, 
156. 
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malla''. Holmbergin mukaan näytelmä oli 
vastaisku pilapiirtäjä Karin "törkeälle" piir
rokselle Helsingin Sanomissa, joka esitti 
"Latinalaisen Amerikan ongelman" olevan 
yhtä kuin siestaa viettävien laiskuus.313 

Näytelmän juonessa joukko suomalaisia 
joutuu eristetylle saarella ja tunnelma al
kaa kiristyä elintarvikkeiden loppuessa. 
Monipäiväiselle esitykselle saattoi alussa 
nauraa komediana suomalaisista ja heidän 
ennakkoluuloistaan, mutta pian sävy vaka
voitui saaren vankien karjuessa nälkäänsä. 
Esityksen oheen ohjaaja Holmberg luki 
käsikirjoittaja Matti Rossin kirjeitä Riosta, 
mitkä eivät olleet "mitään kevyttä iltaluke
mista''. Holmberg julisti, että teatteria oli 
tehtävä ristiriidasta. Ohjaaja sai mitä tila
si, sillä näytelmän vastaanotto oli vahvasti 
kaksijakoinen.314 

Saaren vangeista Esko Salminen on muis
tellut lämmöllä Hol_mbergin ohjausta ja 
vuoden 1969 Jyväskylän Kesää, mutta näy
telmästä j<J. oman når,ttelijäuran tiedosta
vasta ka\i_de$ta arvio on vaivaantuneempi. 
Saaren vangeista muistoksi jäänyt TV-tal
lenne ant;c�a.Salmisen mukaan kuvan tym
peästä yhteiskunnallisesta kabareesta eikä 
se tavoittanut näytelmän improvisatorisia 
ansioita.315 Jo aiempina vuosina kulttuu
riväki oli uskaltautunut työläisravintola 
Polsuun, mutta kesällä 1969 radikaalit 
lähtivät toden teolla kaventamaan kult
tuuripäivien ja työläisten välistä kuilua ka
tuteatterilla. Saaren vangit kävivät esiin
tymässä paikallisella rakennustyömaalla, 
mutta aplodeihin ylsi vain Tarmo Mannin 
esittämä "Tango Desiree''. Kimmo Kevät
salon mukaan "Lautanen Guatelaman 
verta" tarjoiltiin väärässä ympäristössä, 
sillä "suomalainen työläinen ei ole riistäjä''. 
Kansan Uutisten gallup rakennustyömaal
la kertoi sen mikä herravihaisesta kansasta 
hyvin tiedettiin: "herrojen kakarat mellas
tavat''. 316 

313 Kalle Holmbergin haastattelu 1969. Yle. 

314 Kansan Uutiset 1.7.1969; Aamulehti 2.?.1969 

315 Salmisen vaikutelmista, ks. Kinnunen 199?. 

315 Kansan Uutiset 24.7.1969; Sosiaalidemokraatti 

?.?.1969. 

Kesän 1969 puhujista suurimman huomi
on sai Chilessä Allenden hallinnon neu
vonantajana toiminut marxilainen sosio
logian professori Andre Gunder Frank, 
jonka mukaan kolonialistisen luokkara
kenteen eliminoi ainoastaan vallankumo
us. Frankin vastaväittäjänä ollut president
ti Kennedyn entinen neuvonantaja Arthur 
Schlesinger Jr. jäi keskustelussa alakynteen 
ja poistui Jyväskylästä vähin äänin, vaikka 
tulitukea yritti antaa paikallinen kaupun
ginvaltuutettu Aimo Pesola. Professori 
Frank oli Pesolan mukaan "taitava mies 
suorittamaan aivopesua" ja toi mieleen 
kotoisen vasemmistoradikaalin sosiaali
psykologian professorin Antti Eskolan.317 

Jyväskylän ylioppilaskunnan työryhmän ja 
Tricontin julkilausuma tuomitsi Schlesin
gerin taantumukselliseksi imperialismin 
edustajaksi ja näki Latinalaisen Amerikan 
ja Suomen syrjäseutujen yhteiskunnallis
ten ongelmien taustalla yhtäläisen "alueel
lisen riiston" ongelman.318 

Vasen laita laventui 1960-luvun lopussa 
niin, että rajuimmin vuoden 1969 Kesän 
antia ruhjottiin äärivasemmalla. Taisto
Bertil Orsmaa purki Kansan Uutisissa tur
hautumisensa alatyyliin. Jyväskylän Kesä 
oli hänen mukaansa "järjestelmän arvoihin 
alistuvan ylärakenteen harrastustilaisuus'; 
jonne saavuttiin "runkkaamaan''. Orsmaa 
uhosi imperialismin vastaisen taistelun 
olevan käynnissä ja toivoi, että "70-luvun 
porukka lopettaa ikuisen kompromis
sin tämän järjestelmän kanssa''. Suomen 
Kuvalehti tiivisti puolestaan tapahtuman 
porvarillisen kritiikin, joka ennakoi sekin 
myöhemmin taistolaisuutena tunnetun 
liikkeen nousua. Suomen Kuvalehden 
mukaan vuoden 1969 Jyväskylän Kesässä 
kapitalismista puhuttiin kuin "naapurin 
lehmästä" ja näin kylvettiin "anti-intellek
tualismin siemen''.319 

31? Keski-Suomen Iltalehti 3.7.1969; Alho 1985. 

318 Julkilausuma 5.71969. Kongressipuheenvuorot. 

JKRA. J�MA. 

319 Kansan Uutiset 1.7.1969; vuoden 1969 Kesän leh

distöuutisoinnista ks. P�hälä 1969. 
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Porvarillinen kulttuuritraditio otti Päivö 
Oksalan suulla viimeisen sanan 1960-lu
vun päätteeksi: "Est modus in rebus, sunt 
certi denique fines: mittansa kaikella on, 
rajat tarkoin määrätyt myöskin''. Oksala 
räjäytti "ideologisia pillipiipareita" arvos
telleen päättäjäispomminsa pääministeri 
Mauno Koiviston sekä akateemikkojen 
Alvar Aallon ja Rolf Nevanlinnan edessä 
ja ilmoitti kulttuuripäivien palaavan lähtö
ruutuunsa taidekesäksi.320 Rajat osoitettiin 
ohjelmajohtaja Olli Alholle, vaikka irtisa
nomisessa oli virallisesti kysymys organi
saation yhdistämisestä Helsingin konttori 
lakkauttamalla. "Kepu ja kommunistit an
toivat potkut, Kulttuuripäivät ei'; otsikoi 
Keski-Suomen Iltalehti ja viittasi Suomen
maan ja Kansan Uutisten tulkintaan Al
hon erottamisesta. Alhon ja ohjelmasih
teeri Ritva Turusen irtisanomisesta nousi 
valtava kohu, ja peräti 298 allekirjoittajaa 
vaati julkilausumalla "kansanrintamahal
litusta" Jyväskylän Ke:sälle. Liikkeellä Al
hon puolestr- oli toisih sanoen koko kult
tuurielämän laaja "kekkospuolue": niminä 
listassa oli poimittavissa esimerkiksi Ele 
Alenius, Matti Kekkonen, Arvo Salo, Jörn 
Donner, Eino S. Repo ja Risto Jarva. Olli 
Alholle tarjottiin mahdollisuutta jatkaa 
siirtymällä Jyväskylään, mutta oli etukä
teen oletettua, ettei vaihtoehto sopinut 
Yleisradiossa töissä olleelle toimittajalle. 
Alho sai hyvitystä korkeimmalta taholta, 
sillä presidentti Kekkonen lähetti hänelle 
yksityisen tuenilmauksensa. Alhon arvion 
mukaan vuosien 1966 ja 1969 skandaali
kesät poikkesivat luonteeltaan toisistaan. 
Latinalaisen Amerikan kongressi poliitti
sena ja diplomaattisen tason kysymyksenä 
asetti puheenjohtaja Päivö Oksalan aivan 
uudenlaisten mittasuhteiden eteen.321 

Politisoitumisen paine sai Seppo Num
men tapaan myös Päivö Oksalan väisty-

320 Jyväskylän Kesän päättäjäissanat 13 .7.1969. 
Kongressipuheenvuorot 1969. JKRA. JyMA. 
321 Hallituksen pöytäkirjat 23.7.1969; 5.8; 13.8.1969; 
Keski-Suomen Iltalehti 24.7.1969; Alho 1986; Tuominen 
1991, 156-159. 

mään Kesän johdosta 1969, mutta perus
tajakaksikko vaikutti edelleen kulisseissa 
ja traditiolinjan ote piti kulttuuripäivien 
hallituksen "demokratisoinnista" huoli
matta. Hallituksessa vanhemman polven 
sosiaalidemokraatit tai poliittisesti heitä 
lähellä olleiksi lasketut tukivat porvarillis
ta traditiolinjaa, ja vähemmistöön jääneet 
nuoret uusvasemmistolaiset turhautuivat 
nopeasti. Syksyllä 1969 työskennellees
sä professori Martti Takalan johtamassa 
kehittämistoimikunnassa uusvasemmis
to sai äänensä kuuluviin, ja Rauno Setälä 
esitteli vuoden 1970 Eurooppa-kongressin 
suunnittelukeskustelussa näkemyksiään 
tulevaisuuden Jyväskylän Kesästä "tietyn 
tietotason" omaavien ihmisten keskuste
lufoorumina. Takalan työryhmän mietin
nössä ehdotettiin lähivuosille "tulevaisuu
den tiedostamisen lisäämiseen liittyviä 
teemoja''. Ohjelmiston perustana piti olla 
"tieteellinen tutkimus ja yhteiskunnalli
sen muutoksen lainalaisuudet, sillä "tu
levaisuuden tiedostamisesta muodostuu 
asteittain yhtä voimakkaasti ihmisten 
maailmankuvaa muovaava tekijä kuin his
torian tunteminen on ennen ollut''. Mikko 
Kankainen esitteli nimilistaa käytettäväksi 
kulttuuripäivien toimikuntiin. Turvallises
ti kansanrintamassa seisoneita henkilöitä 
olivat filosofi Reijo Wilenius, nousevat 
nuoret sosiaalidemokraatit Jaakko Blom
berg ja Ulf Sundqvist, vähemmistökom
munistinen SKP:n toimitsija Oiva Björk
backa sekä 20-vuotias ylioppilaspoliitikko, 
keskustalaiseksi laskettu Pentti Kouri. 322 

Uusvasemmiston edistykselliset näyt jäi
vät toteutumatta ja politisoitumisen aalto 
taittui kulttuuripäivillä nopeasti. Porvaril
liseksi ymmärretyn Kesän vastapainoksi 
vuonna 1969 perustettu työväenkulttuuri-

322 Kehittämistoimikunnan kokous 24.9.1969. Ylei
suunnittelutoimikuntien pöytäkirjat; Pentti Sillanpään 
muistio 11.7.1970; Mikko Kankaisen muistio [päivää
mätön, 1970]; Jyväskylän Kesän kehittämistoimikun
nan muistio [päiväämätön, 1970); Pentti Sillantaus 
opetusministeri Meeri Kalavaiselle 4.8.1971. Tutkimuk
set 1969-1974. JKRA. JyMA. 
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tapahtuma Jyväskylän Talvi purki 1970-lu
vulla radikaalia painetta.323 Vuoden 1970
kesän Eurooppa-konferenssin järjestelyjä 
rasitti edellisvuoden tapaan "tavoitteiden 
arviointi virallisen ulkopolitiikan kannal
ta'; mutta tunnelma oli edellisvuotta sel
västi rauhallisempi. "Tyytymättömyyttä 
esiintyy siksi, ettei tänä kesänä ole ollut 
skandaaleja ja hihhulimaisuutta'; saat
toi ekonomi Matti Jaatinen tyytyväise
nä todeta hallituksessa. Pettynyt Mikko 
Kankainen arvosteli vuoden 1970 Kesää 
vaisuksi ja ongelmia karttaneeksi, "oi
keistoryhtiliikkeen" osoitukseksi. Takalan 
toimikunnan ehdotusten vesittämiseen 
vetosi toinen näkyvä Kesän vasemmisto
aktiivi Lauri Perkki syynä eroonsa halli
tuksesta. 1960-luvun yleisradikaali Hannu 
Taanila kelpasi vielä vuonna 1971 halli
tuksen enemmistölle Kesän tiedotussih
teeriksi, vaikka Mauno Jokipii vannotti 
valvomaan .. �etteivät tapahtumat riistäydy 

, · käsistä''. r�!ko oli jo turha, vaikka puheen
j0htajana Oksalaa seurannut kokoomuk
sen kansanedustaja Pentti Sillantaus arvioi 
Taanilan otetta futurologian kongressissa 
odotetun vasemmistolaiseksi sekä osaa 
nuorista esiintyjiä "dogmaattisuudessaan 
värittömiksi''.324 

KÄPY HAMPAANKOLOSSA 

Poliittisesti kuumana kesänä 1969 Jyväs
kylässä todistettiin suomalaisen vasem
mistoradikalismin proletaarista käännet
tä, ja käännekohta tapahtuma oli myös 
kulttuuripäiville. Laajeneminen saavutti 
lakipisteensä, ja seuraavalla vuosikymme
nellä Jyväskylän Kesä menetti vähitellen 
asemansa kulttuurijulkisuuden keskiössä. 
1970-luvun puheenjohtajan Pentti Sil
lantauksen mukaan "vallankumoussen
saatiot" tekivät pitkäaikaisen vahingon 

323 Havila & Vilkuna 2003, 138. 

324 Kehittämistoimikunnan kokous 15.10.1959; Halli

tuksen pöytäkirjat 9.?; 27.7.1970; 25.1.1971; Pentti Sil

lantaus Meeri Kalavaiselle 4.8.1971. JKRA. JyMA. 

tapahtumalle ja alkuperäinen ajatus kult
tuurikesästä jäi yhteiskunnallisuuden jal
koihin.325 Vasemmalla syytettiin Kesän tu
kehtuneen "konservatismin koipussiin''.326 

Kari Sajavaara on pohtinut politisoitumis
ta syvällisemmin syitä Jyväskylän Kesän 
kehityskaarelle.327 Kiihkeä 1960-luku jätti
myöhemmille Kesille tavallaan epäreilun 
vertailuasetelman. 1960-luvun ankeam
paa perintöä olivat Sajavaaran mukaan 
myös Kulttuuripäivien hallituksen poliit
tiset mandaatit. Mikä 1960-luvun lopulla 
nähtiin edistyksellisenä demokratiana, 
alkoi viimeistään 1980-luvulla näyttää jäh
meältä korporativismilta. Myöhemmiltä 
vuosikymmeniltä puuttui 1960-lukuun 
verrattava yhteiskunnallinen kasvualusta 
ja sen luoma sosiaalinen tilaus kaiken kat
taville kulttuuripäiville. Kulttuurin kenttä 
pirstoutui jälkiteollisessa yhteiskunnassa 
kirjavaksi, ja oli vaikea kuvitella yhden ta
pahtuman saavan yhtä paljon julkisuutta 
kuin Kesä sai kukkeimmillaan. 

Sajavaaran mukaan 1960-lukua nostalgi
sesti muistelleiden mielikuviin taantumi
sesta vaikutti tapahtuman irtautuminen 
Kampuksen miljööstä ja tapahtumalle 
hengen luoneesta alkuperäisestä syn
tytaustasta eli kesälukukaudesta opetta
jineen ja nuorine opiskelijoineen. Alvar 
Aallon suunnittelema yliopiston päära
kennus valmistui sopivasti samoihin ai
koihin kuin kulttuuripäivät ottivat ensi
askeleitaan. Kulttuuripäivien suhteessa 
ympäristöönsä oli 1960-luvulla jännittei
tä, ja hedelmällinen asetelma selittänee 
osaltaan kulttuuripäivien menestystä ni
menomaan Jyväskylässä. Oli sattuvaa, että 
suomalaiskansallisesta maaseutukaupun
gista tuli kulttuurimurroksen näyttämö. 
Säveltäjä Kari Rydman kuvasi 1960-luvul
la vallinnutta vastakkainasettelua pääkau
pungin ja provinssin välillä asettamalla 
vastakkain "pikkukaupunkimentaliteetin 

325 Pentti Sillantaus Meeri Kalavaiselle 4.8.1971. JKRA. 

JyMA. 

325 Von Bonsdorff 1985, 305. 

32? Sajavaara 2001, 29-33. 
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ja iloisen, luovan vapaan kansainvälis
helsinkiläisen kulttuurin''. Rydmanin pääsy 
shortseissa korkeakoululle evättiin ja vie
ras tunsi niskaansa hengittävän "siviilipu
kuisten poliisien ja Alkon tarkkailijoiden 
herkeämättömän valvonnan''. Helsingin 
Sanomien mukaan Jyväskylän kaupunki 
oli kulttuuripäiville järvi- ja koivikkola
vasteiden asemassa ja Seppo Nummi ar
vosteli toistuvasti kaupungin puutteellista 
infrastruktuuria kulttuurimatkailijan kan
nalta. Kalevan Aimo Moilanen epäili vuo
den 1966 skandaalikesän jälkiarviossaan, 
että järjestäjät ja toimihenkilöt kokivat 
"piinaavana ympäristön paineen''. Toimit
tajien tavanomainen juttuidea oli löytää 
kadulta sopivat mielipiteet osoittamaan 
kulttuuripäivien elitistisyyttä ja vieraut
ta paikallisille: "huono siellä on tavallisen 
kansalaisen kuunnella'; "kadulla näkee 
paljon outoa kulkijaa" tai "ku ei siellä oo 
mitään parrattomille''. Kulttuuripäivien 
taideteoksiin useana .kesänä kohdistunut
ta vandali,;rhiil tulkittiih ympäristön viha
mielisyytenä,· vaikka rikkojat tuskin ajat
telivat tietoisesti tekojaan protestina liian 
nopeasti Et'denneelle modernisaatiolle tai 
partaradikäalien puuhailuille. Eniten jul
kisuutta saanut ilkivaltaisuus oli vuoden 
1967 kesällä Käpy-veistoksen rikkominen. 
Tekninen ja "sarjatuotantoon soveltuva" 
Käpy-veistos liittyi vuoden 1967 teknisty
mistä käsittelevään yleisteemaan. Kesässä 
esitelty Reijo Porkan ja Heikki Koivikon 
työ oli myöhemmin Espoon Dipoliin pys
tytetyn veistoksen pienoismalli.328 

Jyväskylän Kesä oli 1960-luvulla aikansa 
ristiriitaisten yhteiskunnallisten virtausten 
polttopiste, mutta tapahtuma loi samalla 
uutta kulttuuria. Jyväskylän Kesän menes
tys oli esikuva kesäfestivaalien perinteelle 
Suomessa. Laajentaessaan ennakkoluu
lottomasti omaa kenttäänsä Jyväskylän 
kulttuuripäivät edisti taidekäsityksen la-

328 Kaleva 16.?.1966;Helsingin Sanomat 16.7.1966;Hel• 

singin Sanomat 9.?.196?; Uusi Suomi S.?.196?; Keski

suomalainen 4.7.1968; Helsingin Sanomat 15.7.1968; 

Kansan lehti 14.7.1968. 

ventumista. 1960-luvun maanosateemat 
toivat merkittävällä tavalla tietoisuuteen 
hyvin heikosti tunnettuja länsimaiden ul
kopuolisia kulttuureja ja avasivat Suomea 
kansainvälisesti. Vaatimattomaksi arvos
tellun suomalaisen keskustelukulttuurin 
kehittäjänä Jyväskylän Kesä oli kiistaton 
edelläkävijä. 
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