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JOHDANTO 

”Jämsä kitsas kulttuurin tarjonnassa” kirjoittaa paikallislehti 16.2.1980. 
Artikkelissa kerrotaan, että Jämsän kulttuurimenot olivat 89,90 mk asukas-
ta kohden. Tällä summalla Jämsä oli 69. sijalla maamme kaupunkien jou-
kossa. Vain 15 kaupunkia oli vielä nuukempia. 

Mitä oli taidemusiikkitarjonta 35 vuotta sitten Keski-Suomessa? Jy-
väskylän Kesä oli voimissaan ja tuotti konsertteja ja esitelmiä. Jyväskylän 
sinfoniaorkesteri vieraili Jämsässä joskus. Suuria kirkkomusiikkiteoksia 
menimme kuuntelemaan Tampereelle tai Jyväskylään. Tähän tilanteeseen 
tuli Valkaman Taideviikot 1980. Musiikkifestivaaleja alkoi syntyä siellä 
täällä juuri 1980-luvun alkuvuosina, muun muassa Viitasaarella ja Kan-
gasniemellä. Jämsässä oli alkanut Työväen sivistysliiton Kulttuuripäivät. 
Se oli sisällöltään ansiokas keskittyessään oman seudun perinnekulttuurin 
esittelyyn. 

Taiteen keskustoimikunnan lausunnossa todetaan: 

”Taidefestivaalit ovat vieneet klassisia konsertteja niillekin seuduille, joilla ei 
ole säännöllisesti toimivia taideinstituutti palveluja. Musiikkifestivaaleja on 
syntynyt erilaisiin kuntiin. Kehittyneillä paikkakunnilla festivaali on otettu 
vastaan voimavarana ja siitä seutu tunnetaan. Se on tuonut mukanaan lisää 
taidekulttuuripalveluja ja tehnyt kunnastaan henkisen keskuksen ympäris-
tölleen”(Taiteen keskustoimikunta 2001). 

Kulttuuritoimintalaki tuli vuonna 1974, sen jatko-osat 1982 ja 1991. Sen 
sisältö kiinnitti huomion maaseutupaikkakuntien, pikkukuntien taidekult-
tuuritarjontaan. Se lupasi kunnille valtion tukea kulttuuritarpeista huoleh-
timiseen. Valtion tuki kunnille oli niin sanotusti korvamerkitty, mikä tar-
koitti, että valtio määräsi avustussumman asukasluvun mukaan kohdista-
en sen erikseen kulttuurille ja urheilulle. Kun vuonna 1990 tuki asukasta 
kohden oli 9 markkaa, niin 1991 vahvistettiin erikseen liikuntatoimen ylei-
seen kehittämiseen 24 mk. Näin valtio jo silloin ohjasi arvostuksia  
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 Valkaman Taideviikot alkoi ikään kuin huomaamatta, juhlaviikosta, 
Jorma-Tapion Valkaman syntymäpäivistä, jossa taidenäyttelyyn oli tuotu 
konsertteja. Vasta tuon viikon jälkeen yleisön innostuksen saattelemina 
ajattelimme toistaa vastaavan viikon seuraavana vuonna. Alkuun, noin 
neljän vuoden ajan mediakin puhui vain taidenäyttelystä, jota elävöitettiin 
konserteilla. Klassisista konserteista tuli omalle seudullemme tärkeitä, niil-
le oli kysyntää. Konserttitoiminta laajeni, koska nimenomaan klassisen 
musiikin konsertteja kaupunkimme tuotti vähän. Festivaali laajeni oikeas-
taan konserttien talouden johdosta. Uudet ja entistä nimekkäämmät esiin-
tyjät olivat entistä kalliimpia. Oli keksittävä uusia tulolähteitä. Kaupungin 
kulttuuritoimelle yksityisten näin voimakas toiminta oli uutta ja odotta-
matonta. Meille se oli normaalia taiteilijaperheen elämää, siihen olimme 
kouluttautuneet. 
      Taidefestivaali edustaa pienessä kunnassa taidekulttuuria ja sitä ni-
mitetään korkeakulttuuriksi. Korkeakulttuuri-sanalla on jo itsessään nega-
tiivinen arvovaraus tavallisen kansalaisen mielessä. Kuitenkin jo koululai-
tos, kun se maassamme on ulotettu koskemaan koko kansaa, on korkea-
kulttuuria. Sen tavoite on sivistää kansaa, emme vain huomaa näin itses-
tään selvää asiaa. Maaseutuvaltaisissa kunnissa taidekulttuurin asema on 
marginaalissa, sattumanvaraista. Jos seudulla sattuu olemaan taidetta ra-
kastavia, aktiivisia yksilöitä, he mitä todennäköisimmin alkavat korjata 
tilannetta, mutta useimmiten ovat yksin asiansa kanssa. 
 Kuinka kirjoittaa historiikki, siihen historiikin kirjoittajalle on vaihto-
ehtoja. Jukka Sarjalan (2002) mukaan tulos voi olla ankaran opillista, tai 
kaunokirjallisuuden ja tieteellisen päättelyn sekoitusta, eikä kirjoittamisen 
lajeja ole syytä laittaa arvojärjestykseen.   

Käytän Katajalan mallia (1990) missä historiikin kronologinen jäsen-
tely etenee aikajärjestyksessä. Se esittelee Valkaman Taideviikkojen ohjel-
man 35 vuoden ajalta, jakaantuen kolmeen päälukuun: Ensimmäiset 17 
vuotta, seuraavat 13 vuotta ja viimeiset 5 vuotta. Historiikin systemaatti-
sessa osastossa tuon esille niitä asioita, jotka vaikuttivat festivaalin toimin-
taan. 
 

Valkaman Taideviikkojen järjestäjät 
 

Jorma-Tapio Valkama (1930 – 2009) 

Herkkyys on ihmisen toivo, hento mutta murtumaton        
 (Jorma-Tapio Valkama: Teoksesta Viestintuojalintu 1985). 

 

Ratkaisevaksi Valkaman Taideviikkojen perusilme muodostui Jorma-Tapio 
Valkaman taiteesta. Taideviikkojen lähtökohtana oli taiteilijan 50-
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vuotispäivät, jolloin teokset vietiin kodista kirjastotalon monitoimisaliin, 
Hiidenkirnuun. Omalla asuinseudulla näyttelyt olivat olleet siihen asti 
aina kodissa jo 15 vuoden ajan. Asuimme Vitikkalan kartanon yläkerrassa, 
missä meillä oli sali näyttelytilana. Juuri valmistunut kirjastotalo mahdol-
listi uuden näyttelypaikan isommalle yleisömäärälle näin juhlanäyttelyä 
varten. 

Jorma-Tapio Valkama oli tullut Helsingistä Mänttään taideakatemian 
opintojensa päätteeksi. Päijänne kiehtoi häntä ja löydettyään puolison, hän 
lähti hakemaan uutta kotipaikkaa Keski-Päijänteen tienoilta. Näin hän pää-
tyi Kuhmoisiin, Keski-Päijänteen eli Judinsalon selän tienoille. Sieltä alkoi 
purjehtiminen Päijänteellä. Runsaan kolmen vuoden jälkeen perhe, johon 
Liisan ja Jorma-Tapion lisäksi kuului heidän poikansa Johannes, muutti 
Jämsään parempien kul-
kuyhteyksien luokse. Pur-
jehtiminen Päijänteellä 
tuli elämäntavaksi, mikä 
näkyy Valkaman maala-
uksissa. Taideviikkojen 
alettua Valkama keskitti 
näyttelynsä Jämsään, kun 
aiemmin lähikaupungit 
olivat olleet vuotuisia 
näyttelykohteita. 

Suvipäivä Päijänteellä 

Henkilöhistoriaa 

Taidemaalari, graafikko ja kirjailija, on syntynyt 1930 Virroilla. Hän on 
Jyväskylän taiteilijaseuran ja Keski-Suomen kirjailijain jäsen. Opinnot 
Suomen Taideakatemiasta ovat vuosilta 1950–1954. Hänen opettajiaan oli-
vat Erkki Koponen, Sam Vanni, Olli Miettinen ja Aukusti Tuhka. Oppivuo-
siin Helsingissä 1950–1956 sisältyi myös muita taiteenaloja, jotka näkyvät 
hänen tuotannossaan. Sittemmin Päijänne lumosi hänet ja 1959 hän asettui 
sen läheisyyteen. Myös Lapista tuli pelkistettyjen muotojen, luonnon-
rauhan ja suhteellisuudentajun lähde. 

Tuotantoon kuuluu öljy- ja vesivärimaalaus sekä puupiirrosgrafiikka, 
tilaustöinä mm. muotokuvat, mitalit, ex librikset ym. taiteellinen suunnit-
telu. Suurikokoisimpia hänen töistään ovat Jämsän maatalous- ja puutar-
haoppilaitoksen betoninen pihaveistos Sinisen versot, UPM Kaipolan teh-
taalle valmistunut 7-metrinen maalaus Sinisten vetten viesti, sekä maalaus 
Jokivarren koulun porrastilassa Elämää metsässä. 
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Jorma-Tapio oli kasvanut lapsuutensa patriarkaalisten isovanhempien lä-
heisyydessä, missä kristilliset arvot pidettiin kunniassa.  

Taideakatemian vuosina samoja periaatteita arvostavat kollegat 
muodostivat tiiviin ystäväryhmän ja esiintyivätkin yhdessä nimellä 
”Ryhmä nuoria graafikoita.” Etenkin grafiikanopettaja, professori Aukusti 
Tuhkan vaikutus oli ollut voimakas. 

Jorma-Tapio Valkamaa voi sanoa täydellä syyllä kristityksi taiteilijak-
si. Harras pohjavire näkyy hänen luontoa kuvaavissa maalauksissaan 
muun muassa valon käsittelyssä, myös lukuisissa henkilöpiirroksissa, jois-

sa hän on etsinyt henkilöistään esiin 
heidän kauniin sisäisen olemuksensa. 
Kaksi maalausta Jämsän seurakunnan 
tiloissa Luominen ja Ylösnousemus, sekä 
viimeisimmäksi jäänyt metallinen, 7-
metrinen veistos Elämän veden virrat 
alaotsikolla Golgatan kolme ristiä ovat 
voimakkaita esimerkkejä hänen taiteili-
japersoonastaan. Kirjoittaminen kattaa 
pakinoitsijan ja kolumnistin 30-vuotisen 
uran maakuntalehti Keskisuomalaisessa 
sekä julkaistut runo- ja novellikokoel-
mat ja pienoisnäytelmät. Myös niiden 
kautta välittyy Jorma-Tapion ajattelun 
ja koko elämän henkinen voima Kor-
keimman johdatuksessa. Puolisonsa 
Liisa kanssa hän aloitti 1980 taidefesti-
vaalin Valkaman Taideviikot. 

Elämän veden virrat 
 
Jorma-Tapio Valkamalla oli yksi Jyväskylä Sinfonian harvoista jämsäläisis-
tä kausikorteista. Liisa Valkama oli harvemmin mukana konserteissa, kos-
ka Jorma-Tapio meni konserttipäivinä Jyväskylään jo aamupäivällä, eikä 
Liisa ehtinyt aina mukaan. Jorma-Tapiolla oli asioita lehtitaloon ja kirjaili-
jataloon ja hän katsasti taidenäyttelyt ennen konserttia. Tampere ja Jyväs-
kylä tarjosivat juhla-aikoina isoja teoksia, joita Jorma-Tapio ja Liisa meni-
vät kuuntelemaan. He osallistuivat Sibelius-viikoille, joka 1968 oli jatkunut 
Helsingin Juhlaviikkoina laajentaen ohjelmistoaan. Savonlinnan Ooppera-
juhlilla he olivat mukana 70-luvun lopusta lähtien sen vakioyleisöä vuo-
teen 2008 asti. He kirjoittivat Oopperajuhlista myös lehtiartikkeleita. Myös 
Sibelius-viulukilpailut ja Mirjam Helin laulukilpailut kuuluivat Valkamoi-
den ohjelmaan. 
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Jorma-Tapion vuosikymmenet 1950 luvulta 2000 lukuun asti 

Toimittaja Mikko Lindroos haastatteli: 

Vuonna 2004 oli Jorma-Tapio Valkaman 50- vuotisjuhlanäyttely kuvataitei-
lijana. Tässä artikkelissa on yhteenveto taiteilijan tuotannon suunnasta 
hänen itsensä kertomana. 1950-luvun alkuvuosina hän opiskeli Suomen 
Taideakatemian koulussa (Ateneum). 

Vuosikymmenen lopulla Valkama alkoi tehdä kubistisia kokeiluja, 
joista hän luopui 1960-luvulla. Hän kertoo, että tyyli ei sopinut hänelle. 
- Olen maalaislapsi. Varpaiden välissä on sontaa ja santaa. Tällä vuosikymmenel-
lä (1960) löysin oman kuvallisen äidinkieleni, lyyrisyyden ja luonnollisen muo-
don.

Valkama vihkiytyi Päijänteen maisemiin 1960-luvulla, jota voi luon-
nehtia Valkaman maisemien vuosikymmeneksi. Tuolloin hän alkoi maala-
ta maisemien lisäksi höyrylaivasarjaa, joka jatkui vielä seuraavallakin vuo-
sikymmenellä. 

1970-luvun alussa Valkama otti kantaa paluumuuttoon maalaamalla 
teoksen Pako kaupungista. Pian hän huomasi, että kuvataiteella on vaikea 
vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, sen sijaan median välityksellä tavoittaa 
suuremman yleisön. 

- Hiilipiirrosten sisältö on minulle
tänäkin päivänä tyypillinen.
- Kuvissa on monumentaalinen
muoto, siihen olen aina pyrkinyt.
Nykyään piirrän ehkä suurpiirtei-
semmin.
- Vuonna 1979 aloin kirjoittaa
juttuja lehteen ja kirjoitan vielä
tänäkin päivänä (2004). Kuvassa
on lyriikka ja sanoissa kritiikki.
Kuvilla tuon esiin kauniita asioita,
joiden nojalla ihminen voi kestää
maailman rumuuden ja pahuuden.

Revontulet 
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1970-luvulla Valkama ryhtyi 
päätoimiseksi taiteilijaksi. 
1980- luvulla hän maalasi ai-
ka paljon muotokuvia ja hen-
kilökuvauksia. Töissä näkyy 
se sama ehjä muoto kuin tai-
deakatemian harjoitustöissä. 
Tämän vuosikymmenen kan-
tavin teema oli kuitenkin 
Lappi, jossa Valkamat alkoi-
vat 1970-luvulla käydä sään-
nöllisesti.  

Lappi-aiheissa kiinnittää 
huomiota erikoisesti puut, ne 
ovat kuin persoonia, sisältä-
vät symboliikkaa. Kului kui-
tenkin vuosia ennen kuin 
Jorma-Tapio maalasi ensim-
mäisen Lappi-aiheisen tau-
lunsa. 
  

 Lapista 2005 
 

- Vei aikaa ennen kuin maisemista ja kokemuksista alkoi syntyä sisällöllisiä 
merkityksiä, hän sanoo.  

  
1990-luku jatkui Lappi-aiheiden parissa. 
- Vuosikymmen oli talvisen Lapin aikaa. Maalasin ihmisaiheita ja Lapin maise-
mia, esimerkiksi puutonta tunturia. 
 
Lumessa häntä viehätti ja viehättää edelleen sen monumentaalisuus ja toi-
saalta herkkyys.  
- Lunta voi verrata alastomaan ihoon. Molemmat ovat taiteenteossa yhtä vaativia 
aiheita, molemmat ovat herkkiä ja niissä on loputtomasti sävyjä. 
 
2000-luvun alussa teoksiin alkoi syntyä voimakasta symboliikkaa ja henki-
siä elementtejä. 
- Teoksissa on tilan ja avaruuden vaikutelmaa. Itse olen ajatellut niiden sisältöä 
henkiseksi, mutta jokainen katsoja tulkitsee sisältöä omien assosiaatioidensa mu-
kaisesti. 
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Kuinka vuosikymmenet ovat miestä muuttaneet taiteilijana? Valkama ker-
too tuntevansa itsensä aiempaa lyyrisemmäksi. 

- Turha dramatiikka on vähentynyt. Parasta vuosikymmentä en voi sanoa, sillä se
on aina se, joka on seuraavaksi tulossa. (Lindroos, Mikko. Kaupunkilehti
VEKKARI  7. 7. 2004)

Lisätietoja Jorma-Tapio Valkamasta:  
Vuokko Olkkonen: Jorma-Tapio Valkama – Taiteilija elävän veden virrassa 
31.7.2010, essee. 

Historiikin kirjoittajan rooli 

Kokemukseni tulee taustastani Taideviikkojen toimijana 
Olin saanut Sibelius-Akatemiassa musiikin alan koulutuksen ja viime 

vuosina ollut musiikkioppilaitoksissa rehtorina, joten minulle olivat tuttu-
ja konserttisuunnitelmat ja laskelmat. Valkaman Taideyhdistyksen perus-
tamisen jälkeen vuonna 1997 tulin virallisestikin Taideviikkojen toimin-
nanjohtajaksi.  

Ennen Valkaman Taideviikkoja työskentelin Sibelius-Akatemian 
opintojeni jälkeen useilla paikkakunnilla musiikkioppilaitoksissa viulun-
soiton opettajana ja rehtorina. Työväen-/ kansalaisopiston musiikinopetta-
jan pätevyyden hankittuani työskentelin niissä opettajan tehtävissä. Kaik-
ki edellä mainitut työpaikat ovat olleet kuntien ylläpitämiä, joten niiden 
kautta olen ollut kiinteässä suhteessa työpaikkani kuntaan ja saanut jok-
seenkin selkeän käsityksen kyseisten kuntien mahdollisuuksista ja haluis-
ta musiikkikulttuuria kohtaan. Osa kunnista oli aluekeskuksia, toiset reu-
na-alueiden kuntia. Useimmat kunnista huolehtivat vain oman alueensa 
musiikin tarjonnasta, poikkeuksena Pirkanmaan Musiikkiopisto, johon 
kuului yhteensä 7 kuntaa, Tampere ympäristöineen. Vaikka kokemukseni 
on yhden kunnan, pikkukaupungin sisällä ja ympäristössä toimineesta 
festivaalista, on 35 vuoden aikana kertynyt kokemuksia myös toisten, vas-
taavien festivaalien olosuhteista. Lisensiaatintutkimukseni (2004) kohteet 
Crusell-Viikko Uudessakaupungissa, Musiikin Aika Viitasaarella ja Hel-
singin Juhlaviikot antoivat hyvän näköalan ja vertailukohdan festivaali-
tilanteesta Keski-Suomea laajemmalta alueelta. Tämän historiikin kirjoit-
tamisen aikana olen tutustunut lähialueella, Keski-Suomessa toimivien 
taideviikkojamme ohjelmistollaan vastaavien festivaalien toimintaan. Sel-
laisia ovat Kangasniemen Musiikkiviikot ja Mäntän Musiikkijuhlat.  

Koska alun pienimuotoiset taideviikot eivät työllistäneet tarpeeksi, 
perustin yksityisen taidekoulun, Valkaman Taidekoulun, missä saatoin 
hyödyntää Sibelius-Akatemian opintojani viulun- ja pianonsoiton opetta-
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jana. Lisäksi kiinnitin klassisen baletin opettajan ja kuvataiteen opettajan 
lapsille. Kouluni klassisen baletin opetus sai 1996 taiteen perusopetuksen 
nimikkeen. Koulu toimi 30 vuotta, vuoteen 2011. Kouluni merkittävimpä-
nä antina pidän klassisen baletin opetuksen järjestämistä taiteen perusope-
tuksen nimissä. Yksityisen kouluni myötä olin tekemisissä kuntani päätös-
tentekijäin kanssa, kokien myötä- ja vastaansanomiset. Sittemmin Taide-
viikot kasvaessaan veivät huomioni. 

 
 

 
Liisa Valkama 
  



HISTORIIKIN KRONOLOGINEN JÄSENTELY 

Ensimmäiset 17 vuotta 1980–1996 

Vuosi 1980 

Jorma-Tapio Valkama 50-vuotisnäyttely Hiidenkirnussa 15.–21.9.1980 

Taiteilija Jorma-Tapio Valkama oli pitänyt taidenäyttelyitä Jämsän Vitikka-
lan kartanossa, josta oli tullut Valkamien koti 1964. Kodin ulkopuolella 
näyttelyitä oli ollut vuosittain lähikaupungeissa. Syntymäpäiväjuhlien 
kunniaksi taidenäyttely vietiin kodista kaupungin keskustaan hiljattain 
valmistuneeseen kirjastotaloon, sen alakertaan, mihin oli rakennettu niin 
sanottu monitoimitila. Nimikilpailussa tuo tila sai nimekseen Hiidenkirnu, 
lähellä olevan Jämsän historiaan kuuluvan Hiidenmäen mukaan. 1980-
luvulla tuollainen monitoimitila oli uutta ja erinomaista. Salissa oli 40 
senttimetrin korkeudella näyttämö. Tilassa oli siirrettäviä telineitä taulujen 
ripustamista varten. 

Koko kunnan ainoa flyygeli kuljetettiin koululta konsertteja varten. 
Sen siirtämisestä aiheutui hankaluuksia. Soitin oli koulun välinevarastossa 
ja kun talvella lämpö laskettiin viikonlopuiksi, niin flyygeli oli siitä kärsi-
nyt. Hiidenkirnu sai sittemmin oman flyygelin, kun kunnan johto sai tie-
tää, että Ralf Gothóni voisi tulla konsertoimaan, mutta soittimen vuoksi 
hänen kutsumisensa on uhkarohkeaa. 

Paikallislehti ja maakuntalehti huomioivat taidenäyttelyn. Jorma-
Tapio Valkama oli Keskisuomalaisen pakinoitsija ja sittemmin kolumnisti. 
Sitä kautta hän oli myös lehden levikkialueella tunnettu ja hänen työnsä 
saivat lisäkiinnostusta hänen mielipiteistään.  Musiikkikoulutuksen saa-
neena taiteilijan puolisona aloin suunnitella konsertteja taidenäyttelyn 
ajaksi. Esiintyjiksi kutsuttiin taiteilijatuttavia. Syntymäpäiväviikko käsitti 
taidenäyttelyn ja kuusi konserttia: kuoro- kansanmusiikki-, kitara-, chan-
son, lied- ja oopperakonsertit. Myös ääniterapiaa oli tarjolla kuorolaisille ja 
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lausunnan harrastajille. Tälle ensimmäiselle viikolle ei painettu ohjelmaa, 
oli vain käsin tehty kortti. Konsertit saivat hyvän vastaanoton. 

Paikallislehden toimittaja kertoo ”todellisesta kulttuuritapahtumas-
ta” ja viikon keränneen 1000 hengen yleisön. Toimittajan mielestä on use-
an taiteen yhteiselo erinomaista. Edelleen lehti kertoo järjestäjien pitävän 
kirjastotalon alakerrassa olevaa Hiidenkirnun tilaa erinomaisen sopivana 
tasokkaalle taiteelle ja toivovan, että tämä tila vapautettaisiin sitä kulutta-
vasta disco-kulttuurista. Vielä toimittaja tietää, että musiikki on aina ollut 
tärkeä osa Valkaman perhettä ja että se on vaikuttanut kuvataiteeseen an-
taen nimiä maalauksille. Hän arvelee, että siitä on johtunut hienon hieno 
ajatus yhdistää konserttisarja taidenäyttelyyn.1  

Muiden kaltaistensa pikkukaupunkien tavoin Jämsän kaupungin 
kulttuuritoimi oli järjestänyt linja-autokuljetuksia taidetapahtumiin, lä-
hinnä Jyväskylään. Mietimmekin, emmekö ansaitse taidetapahtumia 
omalle seudulle. Oli kiihottavaa jo ajatellakin, olisiko se mahdollista. En-
simmäinen järjestämämme tapahtuma oli ajateltu vain yhdeksi kerraksi, 
syntymäpäivän juhlistamiseksi, viikon ajaksi, sen toistamiseen ei ollut mi-
tään aikomusta. Kun kokemus oli hyvin myönteinen, ajattelimme toistaa 
konserttien ja taidenäyttelyn yhteistapahtumaa seuraavanakin vuotena. 
 
Vuosi 1981 
 
Jorma-Tapio Valkama Taidenäyttely 13.–20.9.1981 
 
Taideviikkojen toinen vuosi 1981 toteutettiin syyskuussa samana ajankoh-
tana kuin ensimmäiselläkin kerralla. Jälleen taidenäyttelyä elävöitettiin 
muulla taiteella. Ohjelmiston runko toistui: kuvataide, musiikki, runous, 
modernin tanssin ryhmä. Näin jo alusta alkaen ohjelmisto oli poikkitaiteel-
lista ja usean taiteenalan synteesi. 

Mobita toi tuulahduksen tanssitaidetta Jämsään.  Mobita oli tampere-
lainen modernin tanssin ryhmä, jossa oli kahdeksan naistanssijaa ja vierai-
lijana yksi miestanssija, koreografiat Ruth Matsonilta.  

Sekä maakuntalehti että paikallislehti huomioivat Jorma-Tapio Val-
kaman taidenäyttelyn. Koillis-Häme huomioi usealla artikkelilla konsert-
tiohjelmaa ja lehden toimittaja Aira Heräjärvi toteaa: ”Tämä on paikka-
kunnallamme outo taidelaji, hiiskumattoman hiljainen yleisö aisti voi-
makkaasti.”2  Runot tulivat jo näin taideviikkojen alussa ohjelmistoon, tois-
tuakseen taideviikkojen koko eliniän. ”Södergran-illassa yhdistyi runo, 
musiikki ja kuvataide harmoniseksi kokonaisuudeksi.” Toimittaja Boman: 

                                                 
1  Koillis-Häme 22.9.1980 
2  Koillis-Häme 15.9.1981 
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”Hetki oli paljon enemmän kuin perinteinen runoilta. Sen lisäksi, että se 
toi esiin Södergranin lyriikkaa, se samalla auttoi runojen tajuamista ja si-
säistämistä.”3 Esiintyjänä oli paikkakunnan oma lausuja, ulkopuolisia tai-
teilijoita olivat laulaja ja kitaristi sekä Mobitan tanssijat. 

Samanaikaisesti oli kunnan toimintaa. Jyväskylän konservatorion 
edustusorkesteri konsertoi Jämsässä helmikuussa 1981, Jämsän kulttuuri-
toimen kutsumana. Konsertti oli koulun voimistelusalissa. Flyygelin or-
kesteri toi Jyväskylästä. 

Vuosi 1982 

Jorma-Tapio kirjoitti käsin ohjelmakortit, jotka sitten kopioitiin. Tähän asti 
päähuomio taideviikoissa kohdistui taidenäyttelyyn, mikä näkyy lehtiot-
sikoissa ja artikkeleissa. Taideviikkojen muoto oli edelleen taidenäyttely, 
minkä ympärille tuotiin konsertteja. Vasta neljäntenä vuotena 1983 media 
kiinnitti huomiota konserttienkin osuuteen. Alettiin käyttää nimeä Taide-
näyttely- ja Musiikkiviikot.

Ohjelmakortti 

Jorma-Tapio Valkama Taidenäyttely 12.–19.9.1982 

Ohjelmakortti kertoo, kuinka ohjelmaa on sunnuntaista sunnuntaihin joka 
päivä. Nyt ensi kerran maakuntalehti huomioi taideviikot: Jämsässä viikko 
silkkaa taidetta.4 Myös paikallislehti tukee taideviikkoja artikkeleilla Hiiden-
kirnu taiteelle.

Taideviikko antoi sysäyksen esiintymistilojen huomioimiseen. Liisa 
Valkama kirjoitti puolustuspuheen konserttisalin, Hiidenkirnun, puolesta. 
”Toivoisin, että Jämsässä kulttuurilautakunta ja kulttuurisihteeri ottaisivat 
kunnan musiikkiasiat hoitoonsa sekä järjestäisivät esiintymistilat ja soitti-

3 Koillis-Häme 17.9.1981 
4 Keskisuomalainen 18.9.1982 
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met, ettei meidän tarvitsisi mennä koulun voimistelusaliin kuuntelemaan 
kamarikonsertteja.” Tanssin edustus seurasi taideviikkoja melkein vuosit-
tain, nyt esiintyivät Tampereelta Elva Molinin tanssikoulun tytöt ja pojat. 
Elämä on energiaa, joka ilmenee tanssissa, kirjoittaa paikallislehden toimitta-
ja.5 

Paikallislehden, Koillis-Hämeen, päätoimittaja Pekka Walden tuo 
esiin mielipiteensä kirjoituksessa Kulttuuri luo - laitostuminen kuriin 6 Hän 
nostaa esiin epätasapainon valtion osoittaessa niukasti tukea kulttuurille 
suhteessa urheiluun. Kirjoituksessa tulee esiin myös kulttuurilaitosten 
runsaat rahat, kun laitosten ulkopuolella oleville toimijoille jää tuskin mi-
tään tukea. Byrokraattiselle valtion taidehallinnolle omaehtoisella kulttuu-
ritoiminnalla on tuskin mitään arvoa. Kirjoituksessa kiinnitetään huomio 
myös kaupunkikuntien ja maaseutukuntien eriarvoiseen kohteluun kult-
tuurin määrärahoissa jälkimmäisten jäädessä häviölle. 

Kamarimusiikkiyhtye aloittaa: laulu, piano, sello ja fagotti. Jälleen on 
mukana paikallisvoimia: monologinäytelmä seuranaan kitaristi. Tiistaina 
konsertoi pianisti, keskiviikkona mezzosopraano pianistin kanssa, torstai-
na jyväskyläläinen runoilija runojensa kanssa, perjantaina kitaristi, lauan-
taina tamperelainen tanssikoulu yhdeksän oppilaan kanssa ja sunnuntaina 
Jaakko Ryhänen pianistin kanssa. 

Jaakko Ryhänen oli taideviikoille ensimmäinen suuri suomalainen 
taiteilija. Oli käännytty rohkeasti ulospäin. Jälleen vedottiin kunnan hallin-
toon, että se päätöksellään asettaisi Hiidenkirnun tilan yksinomaan taiteen 
käyttöön ja siirtäisi diskot toisiin tiloihin. Diskot siirrettiinkin sitten muista 
syistä muualle. 
 
Vuosi 1983 
 
Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot 28.6.–7.7.1983 
 Jorma-Tapio Valkama ja Liisa Valkama 
 
Tähän saakka otsikkona oli ollut Jorma-Tapio Valkaman Taidenäyttely. 
Nyt alettiin käyttää laajennettua nimeä, jonka alla oli järjestäjien nimet. 
Viikkojen ajankohta muutettiin syksystä keskikesään ja tilaisuuksia oli 11. 
Nyt maakuntalehti huomioi taideviikot: Valkamien Viikot alkoivat: Jämsän 
Kesä tarjoaa verensiirtoa isommilleen.  Tässä Keskisuomalainen vertailee jy-
väskyläläistä festivaalia runsaine julkisine rahoineen ja pientä jämsäläistä 
taideviikkoa, joka toimii pääasiassa toimijoidensa aktiivisuuden varassa.7 
   
                                                 
5  Koillis-Häme 21.9.1982 
6  Koillis-Häme 29.6.1983  
7  Keskisuomalainen 29.6.1983 



17 

Tänä neljäntenä vuonna tapahtuma sai ensi kerran taidetoimikunnal-
ta tukea, jota aiemmin ei oltu anottukaan. Esiintyjien palkkiot katettiin 
edelleen pääsylipputuloilla, sillä avustusrahat menivät yleiskuluihin. Lip-
puja myytiin tuttaville ja ovelta ovelle, että saataisiin Hiidenkirnu täyteen. 
Paikallislehti kirjoitti kiitettävästi muistakin taidekulttuuriasioista kuin 
taideviikoista. Sen artikkeli Ruotsulan Kesästä tasokas taidetapahtuma 8    ker-
too taideviikkojemme aikomuksesta siirtyä kirjastotalosta Ruotsulan kar-
tanoon. Suunnitelmissa oli ”Ruotsulan Kesä.” Jämsässä on uusklassinen 
herraskartano Ruotsula, jota uusi omistaja restauroi. Omistajan kanssa 
käytiin neuvotteluja taideviikkojen sijoittamiseksi kartanoon ja Jyväskylän 
Kesän kanssa käytiin keskusteluja ohjelmistosta. Jyväskyläläiset olivat al-
kuun innostuneita, kertoen juuri tällaisen olevan tavoitteenaankin, kunnes 
heille tuli mielenmuutos. Idea ei sitten toteutunutkaan ja taideviikot sijoi-
tettiin jälleen Hiidenkirnuun, kirjastotaloon. 

Päätoimittajan palstalla on pohdintaa valtuuston äänestämisestä9

Paikallislehden päätoimittaja painottaa, että järjestelmä ei kulttuuria luo, 
vaan ideat lähtevät yksityisten ihmisten aivoista. Lehti pyytää Liisa Val-
kamaa kirjoittamaan samaan lehteen tuntemuksiaan taideviikkojen raken-
tamisesta. Artikkeli saa nimekseen: Kulttuuritapahtumat onnistuvat aktiivi-
sesti toimien. 10   Kirjoituksesta selviää, että vaikka taideviikoilla on ollut 
tähän asti pääosin ammattitaiteilijoita esiintymässä, niin Valkamat toivo-
vat myös paikallisten taiteen harrastajien rohkaistuvan esiintymään. Tai-
deviikkojen ohjelmistoissa näkyykin silloin tällöin paikallisten esiintyjien 
nimiä. 

Ensi kerran ohjelmistossa oli Chanson-konsertti,11 joka tuli olemaan 
ohjelmistossa myöhemminkin. Jyväskyläläinen Airi Pyörälä lauloi sydä-
mestä sydämeen ja mukana oli laulujen suomentaja, Anna Louhivuori, 
jonka rakentamaa siltaa pitkin yleisön oli helppo siirtyä laulujen maail-
maan. Neljän jäsenen soitinryhmä antoi taustan esitykselle. 

8 Koillis-Häme 10.2.1983 
9 Koillis-Häme 29.6.1983 
10 Koillis-Häme 29.6.1983 
11 Koillis Häme 30.6.1983 
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Vuosi 1984 
 
Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot 23.6.–8.7.1984 
Jorma-Tapio Valkama  ja  Liisa Valkama 
Jämsä 
 
Neljä ensimmäistä taideviikkojen vuotta kokonaisuus keskittyi taidenäyt-
telyyn, jota konsertit tukivat. Taidenäyttelyjä alkoi olla useita kaupungis-
samme kesäisin, joten painopiste siirtyi vähitellen konsertteihin. Etenkin 
kun konserttielämä oli vähäistä, rohkenimme kutsua tunnettuja taiteilijoi-
ta. Ensimmäisen kerran tehtiin yhteistyötä Jyväskylän Kesän kanssa. Yh-
teistyötä edusti Diabelli-Trio: fantastinen huilu/alttoviulu/kitara-trio Keski-
Euroopasta. 

Ortodoksista kirkkomusiikkia oli ohjelmistossa nyt ensimmäisen 
kerran. Uspenskin Katedraalin Mieskuoron vierailu toistui sittemmin 
kolmesti. Muitakin ortodoksikuoroja esiintyi myöhemmin, muun muassa 
Tampereen, Sotkamon ja Valamon kuorot. 

Jazz-konsertti ensimmäisen kerran Heikki Sarmannon ja Maija Ha-
puojan vierailuna. He edustavat kultaista keskitietä popin ja taiteen välillä. 
Huipputenorimme Peter Lindroos pianistinaan poikansa Petri poikkesi 
konsertoimassa saapuessaan parin viikon lomalle kotimaahan Napolista. 
Ohjelmistossa oli myös Juhani Lagespetzin soittama pianoresitaali. 

Näinä vuosina kaupungilla oli pyrkimys tuottaa asukkailleen taideti-
laisuuksia. Kulttuuritoimi kertoi, että suunnitelmissa oli neuvotella mah-
dollisista konserteista Konserttikeskuksen ja koululautakunnan kanssa ja 
että kaupungin kulttuuritoimen tarkoitus oli pyrkiä yhteistyöhön Jyväsky-
län Kesän kanssa konserttien järjestämiseksi. Kaupungin kulttuuritoimi 
lupasi järjestää ainakin kaksi konserttimatkaa, jos aikomukset eivät toteu-
tuisi. Konserttimatkat toteutuivat. Valkaman taideviikkoihin sisältyi tai-
denäyttelyn ohella yhdeksän konserttia. Tämän vuoden ohjelmassa ei ole 
yhtään paikallista esiintyjää. Keskisuomalaisen artikkelissa Valkamain tai-
deviikot kotoista tunnelmaa etsimässä12 toimittaja kuvaa artikkelissa, miten 
kuvataide, musiikki ja tanssi on niputettu yhteen ja miten Valkamat pai-
nottavat eri taiteenlajien yhteen sopivuutta. Valkamat haluavat pitää jat-
kossakin taideviikot pienimuotoisina, intiimeinä tilaisuuksina. Valkamien 
viikot ovat samaan aikaan kuin Jyväskylän Kesä. Yhteistyössä jyväskylä-
läis-festivaalin kanssa onkin saatu Jämsään esiintyjiä. Artikkelissa tode-
taan, että kesäaikaan ihmiset ovat liikkeellä eikä tarjonnan runsaus haittaa. 

Jorma-Tapio Valkama kirjoitti Jämsän päättäjille kuvia tekevien tai-
teilijoiden työskentelytiloista. Hänen nuori kollegansa Arja Murtola oli 

                                                 
12  Keskisuomalainen 22.6.1984. Valkaman kotiarkisto 
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tehnyt kunnan päättäjille aloitteen, jota Valkama puolustaa. Ideana on se, 
että kunnan rakentamiin kerrostaloihin varattaisiin ateljee-tila, jonka ku-
vataiteen tekijä voisi vuokrata. Hän saattaisi vuokrata asunnonkin itsel-
leen samasta talosta. Vanhemmat ovat usein ehtineet rakentaa itselleen 
työhuonetilan, mutta etenkin nuoret kuvataiteilijat tarvitsisivat sellaisen. 
Kirjoituksessaan hän rinnastaa ateljeen urheilu-, tennis- ja palloilukenttiin 
ja liikuntasaleihin, jotka kaikki yhteiskunta katsoo asiakseen rakentaa har-
rastajille. 

Vuosi 1985 

Valkamien Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot VI 23.6–7.7.1985 
Jämsä 

Toistoa ohjelmistolinjassa. Lehdet alkoivat käyttää uutta muotoa taide-
viikkojen nimestä, mitä me myös seurasimme. Taideviikkojen kuudentena 
vuonna ohjelmistossa saatettiin havaita selvä linja, joka oli pysynyt alusta 
lähtien samankaltaisena. Taidenäyttely oli ollut edelleen keskiössä muun 
ohjelman täydentäessä sitä. Tänä vuonna taideviikot aloitettiin jo toisena 
juhannuspäivänä kestäen kaksi viikkoa ja sisältäen kymmenen ohjelmati-
laisuutta. Ohjelman runsaudesta voi päätellä järjestäjien innostuksen. 

Tanssiesityksiä oli toistuvasti. Nyt Suomen Kansallisoopperan Balet-
tikoulu toi taideviikoille kevätnäytöksensä, jossa tanssi kahdeksan oppi-
lasta, joukossa esimerkiksi nykyisin huipputaiteilijana tunnettu Tero Saa-
rinen. Sittemmin ohjelmistossa nähtiin tanssiryhmiä Tampereelta ja Turus-
ta useana vuonna. Nämä ryhmät esittivät klassista balettia ja modernia 
tanssia. 

Runous oli ollut ohjelmistoissa edustettuna alusta lähtien. Nyt vierai-
lijaksi oli kutsuttu Seela Sella ohjelmanaan Kullervo Paavo Haavikon teok-
sesta Rauta-aika. Ensi-ilta teokselle oli ollut huhtikuussa Helsingissä.Tänä 
kesänä yhteyksiä toisiin festivaaleihin tuli lisää. Edelliskesän tapaan saa-
tiin konsertti Jyväskylän Kesästä, nyt Ranskalainen Saksofonikvartetti. 
Seuraavina vuosina näkyy ohjelmissa lisää yhteyksiä: toistuvasti Jyväsky-
län Kesään, Kangasniemen Musiikkiviikkoihin, Korsholman Musiikkijuh-
liin ja Mäntän Musiikkijuhliin. 

Keskisuomalaisesta voi lukea useita artikkeleita. Muun muassa toi-
mittaja Hannu Karjalainen kirjoittaa artikkelin kuudensista Valkaman Tai-
deviikoista Syntymäpäiväjuhlista kulttuuritapahtumaksi. 13 Hänen mielestään 
pienimuotoinen, mutta korkeatasoinen voisi hyvin olla taideviikkojemme 
tunnus. Hän mainitsee myös olevan harvinaista, että yksityishenkilöt jär-

13 Keskisuomalainen  9.6.1985 
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jestävät tällaisen tapahtuman. Toimittaja tietää myös flyygelikiistasta eli 
siitä, että kaupunki ei suostu siirtämään soitinta koululta Hiidenkirnuun, 
vaan Valkamat siirtykööt sinne missä on flyygeli. Toimittaja on vielä tie-
toinen Jorma-Tapio Valkaman vastauksesta, jossa hän toivoo tilanteen rat-
keavan yhteisymmärrykseen. Artikkeli on monipuolinen, toimittaja on 
kysellyt Valkamilta esiintyjien hankkimisesta. Selviää, että taiteilijat teke-
vät päätöksensä tulemisesta sen perusteella keitä festivaaleilla on esiinty-
nyt aiemmin. Vielä on maininta esiintymispalkkioista, joista ei voi tinkiä, 
sillä tuttavankauppaa ei ole olemassa. 

Keskisuomalaisen artikkeli Pienimuotoisuus valttikorttina 14 on myös 
Valkamien viikkojen tilinpäätös: Artikkelissa todetaan Valkaman Taide-
viikkojen vakiinnuttaneen asemansa ja pienimuotoisuuden tulleen valtti-
kortiksi. Konserttien intiimi tunnelma on saanut kiitosta myös esiintyjiltä. 
Taideviikot ovat alkaneet juhannukselta, joka on Jorma-Tapio Valkamalle 
hyvä ajankohta: kesänäyttely kokoaa talven tuotannon, kun hänelle talvi 
on parasta työskentelyaikaa. 

Seudulla on kaksi tapahtumaa alkukesästä, Jämsän Äijän kulttuuri-
viikko ja Kuhmoinen Kuhtuu, joten Valkamat aloittavat niiden jälkeen. 
Jyväskylän Kesä ja Kangasniemen Musiikkiviikot järjestetään samaan ai-
kaan Valkaman Taideviikkojen kanssa, mistä ei ole haittaa, kun ne sijoittu-
vat etäämmälle.  

Koillis-Hämeessä on julkaistu viisi Liisa Valkaman artikkelia. Pianis-
min juhlaa.15  on kritiikki Jämsän kaupungin tuottamasta Jyväskylän sinfo-
niaorkesterin konsertista. Kaupunki todellakin saattoi tuottaa tuolloin ky-
seisen konsertin. Solistina oli Olli Mustonen 16-vuotiaana. Kaupungin ur-
heiluvarastossa piilevään flyygeliin eivät jyväskyläläiset luottaneet vaan 
toivat soittimen auton lavalla Jyväskylästä. Siitä kriitikko sai aiheen kir-
peillä sanoilla painostaa kaupunkia hankkimaan kelvollisen soittimen. 
Konsertti oli hämmästyttävä siitä, että ihmelapsi Olli Mustosen takana 
ensiviulussa soitti toinen, varhaisempi ihmelapsi Heimo Haitto ilmeisesti 
tilapäisenä avustajana. Jyväskylän konservatorion opettajien konsertti, 
sello-pianoduo oli toinen kaupungin kulttuuriosaston tuottama konsertti, 
josta kertoi artikkeli Pidittekö Beethovenista ja Brahmsista? Muut kolme ar-
tikkelia ovat ennakkokirjoituksia Valkaman Taideviikkojen tulevasta oh-
jelmistosta. Näin jälkikäteen voin sanoa, että Koillis-Häme antoi kiitettä-
västi palstatilaa Taideviikoille, kun tulossa oli mielenkiintoisia ohjelmia, 
kuten Seela Sellan ja Kansallisoopperan balettikoulun vierailut. 

Koillis-Hämeestä saatiin lukea paikkakunnan kulttuurielämää käsit-
televä päätoimittajan artikkeli Jokilaakson kulttuurikuvaa kirkastettava. Pää-

                                                 
14        Keskisuomalainen 13.7.1985 
15  Koillis-Häme 9.4. 1985 
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toimittaja on huolissaan Jämsän sameasta kulttuurikuvasta. Pääkirjoituk-
sessa kiinnitetään huomio ihmisten asenne- ja arvomaailmaan, joka koskee 
niin päättäjiä kuin yleisöäkin:16  Kysymys on yleisön opituista mieltymyk-
sistä ja päätöksentekijöiden asenne- ja arvomaailmasta. Lisäksi kirjoituk-
sessa kiinnitetään huomiota siihen, että koulujen kulttuuri- ja taidetarjonta 
vähenee, jolloin yhteiskunnalle ja yksityisille jää enemmän vastuuta. 

Seela Sella sai Haavikon Kullervo-teoksen tulkinnasta huomiota. 
Monologi on intensiivinen ja vangitseva esitys, jossa Kalevalaa esitetään 
nyky-yleisölle nykyajan keinoin. Teos oli tilattu myös Jyväskylän Talveen. 

Vuosi 1986 

Valkamien Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot 16.6.–3.7. 1986 
Jämsä 

Valkamat kokeilivat klassista viihdettä. Taideviikot oli siirtynyt pysyvästi 
kesäkuuhun. Keskisuomalainen kirjoittaa Sarmantojen suvisoitto   artikkelis-
sa viihdekokeilusta, joka oli jo tuttu Valkamille. 17 Olihan Sarmanto konser-
toinut Maija Hapuojan kanssa pari vuotta aiemmin. Heikki Sarmanto sit-
ten jäikin lähes ainoaksi tämän lajin edustajaksi. Nyt Heikin seurana oli 
veljensä Pekka kontrabasson kanssa. Heikki oli säveltänyt veljelleen teok-
sen Song for my Brother, jonka he esittivät. Se on puhdas instrumenttisävel-
lys ja kertoo veljesrakkaudesta. Tilaisuutta kuvataan koskettavaksi kama-
rijazztuokioksi. Lisäteoksena oli Seppo Nummelle sävelletty Syvä uni. 
Toimittaja kirjoittaa, että juuri tällainen teos on parhaimmillaan Taideviik-
kojen intiimissä tilassa taidenäyttelyn keskellä. Tämä mielestäni on esi-
merkki siitä, kuinka klassiselle musiikille tulisi olla erilaisia tiloja vastaa-
maan teosten sisältöjä. 

Lied-konsertit olivat vakiinnuttaneet paikkansa. Tänä vuonna Wal-
ton Grönroos 18 pianistinaan Rolf Löfman jo enteili suurten lied-sarjojen 
tuloa. Hänen ohjelmistonsa oli Schubertin Schwanengesang. Walton Grön-
roosista jäi tavattoman hienon taiteilijan kuva. Olimme tavanneet hänet 
Savonlinnan Oopperajuhlilla, jossa hän oli taiteellisena johtajana. Tämä 
hänen konserttinsa jäi Taideviikoillemme ainoaksi. Pianisti Gustav Djub-
sjöbackan johdolla toteutui neljän solistin voimin Schubert-konsertti. Ystä-
vyys Djubsjöbackan kanssa oli hyvin tärkeä. Hän työskenteli useiden so-
listien kanssa ja esiintyi sittemmin laulaja-ensemblen kanssa ohjelmistois-
samme useinkin.19 

16 Koillis-Häme 1985 
17 Keskisuomalainen 18.6.1986 
18 Koillis-Häme 21.6.1986 
19 Koillis Häme 2.7.1986 
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Jyväskylän Kesän kanssa yhteistyönä saimme esiintymään kamari-
musiikkiyhtye Diabelli-trion: kitara-alttoviulu-huilu. Enemmänkin oli-
simme halunneet yhteistyötä, mutta se oli riippuvaista jyväskyläläis-
festivaalin johtajanvaihdoksista. Kun festivaalin johdossa oli taiteilija, 
kanssakäyminen oli mutkatonta, kun siihen vaihtui virkamies, tuli ongel-
mia. 

Hyvin vaikuttavan vierailun teki Helsingin Kamarijouset Anssi Mat-
tilan johdolla. Ohjelmisto oli puhdasta barokkia. Heidän poikkeamisensa 
Jämsään oli sopiva sattuma. He olivat konserttimatkalla ja tarvitsivat ma-
japaikan yhdeksi yöksi. Maksuksi saimme heiltä konsertin. 

Puheohjelmassa tamperelainen näyttelijä Ahti Jokinen tulkitsi Pentti 
Haanpäätä. Teatterilaisilla on viehättävä tapa esiintyä monologitekstein tai 
runo-ohjelmilla loma-aikoinaan. Sellaisessa he ovat mestareita, niin Ahti 
Jokinenkin. 

Ortodoksikuorojen konsertteja näkyy Taideviikkojen ohjelmistossa 
aika ajoin, kuten nyt Tampereen Ortodoksisen kirkon kuoron konsertti. 
Keskisuomalainen viestittää artikkelissaan Yleisöennätys Valkamien viikoilla, 
että ohjelmia on ollut entistä useampia joten yleisömäärän lisäys johtuu 
osaltaan siitä. Myös epävi-
rallisuus konserteissa miel-
lyttää yleisöä. Yleisömäärän 
kasvattaminen ei ole itsetar-
koitus, vaan ennen kaikkea 
halutaan säilyttää taso ja 
tunnelma. Sitä yleisö kiittää. 
Konserttien ja taidenäytte-
lyn tulee muodostaa toisi-
aan tukeva kokonaisuus. 
Käy selville, että esiintymis-
palkkiot ovat nousseet ko-
vasti parina viime vuotena. 
Yksi keino selvitä nousevis-
ta kuluista oli lisätä konsert-
tien määrää. Esimerkiksi 
Walton Grönroosin lied-
konsertti oli niin kallis, ettei 
ollut mitään mahdollisuutta 
saada kuluja peitetyksi pää-
sylipuilla. Usean konsertin 
kokonaistuloilla kuitenkin 
selvittiin. 

    Esitteen kansi 
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Vuosi 1987 

Valkaman Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot VIII 15.6.–2.7.1987 
Jämsä 

Tästä vuodesta lähtien taideviikkojen nimi sai pienen muutoksen ja va-
kiintui pitkäksi aikaa. Ohjelman teksti tehtiin koneella, puolisoni teki piir-
roksen. Nyt esille pannuista töistä sanoo Keskisuomalaisen Hannu Karja-
lainen:              
- Valkaman töissä huokuu herkkä, seesteinen äärettömyys, ”kaukametsän sini”.

- Luonnon tasapainoa ei saa unohtaa, sanoo Valkama.

Jo kuluneiden seitsemän vuoden aikana monet taiteilijat olivat vierailleet 
useita kertoja eri partnereiden kanssa. Sekä Keskisuomalainen että Koillis-
Häme julkaisivat useita artikkeleita tämän vuoden taideviikoista. Keski-
suomalaisen artikkelissa Arto Noras, Dilber, Stepan Rak - Valkaman viikot tuo 
Jämsään monta huippua kerrotaan, että jämsäläisessä tapahtumassa vierailee 

huipputaiteilijoita, ja että ohjelmassa on musiikin lisäksi teatteria ja balet-
tia sekä mielenkiintoinen Saarikoski-matinea.20 Valkamat kertovat: ”Valit-
semme esiintyjät paitsi oman makumme, myös yleisön toiveiden mukaan 
ja käytettävissä olevia tiloja ajatellen.” Ulkomaisilta esiintyjiltä Valkamat 
ovat saaneet palautetta hyvästä yleistunnelmasta ja pyrkivätkin siihen, 
että esiintyjät ja yleisö pääsevät lähelle toisiaan. 

Keskisuomalaisen artikkeli Bernen oppilaat Jämsässä, tavoitteena iso roo-
li oopperassa kertoo yhteyksistä Kangasniemen Musiikkiviikkoihin. Berne 
on kapellimestari ja korrepetiittori joka valmentaa laulajia. Berneä pide-
tään Keski-Euroopassa yhtenä huomattavimmista italialaisen laulutaiteen 
asiantuntijoista ja Wagner- tuntijana. Hän oli neljän nuoren oopperalaula-
jan kanssa taideviikoillamme.  
Paikallislehdessä oli vielä useampia artikkeleita, kuten Avoin liitto, pirullis-
ta ilveilyä parisuhteella. 21  Aira Heräjärvi kuvaa artikkelissa herkullisesti tä-
män avioliittodraaman, joka on Dario Fon ja Franca Ramen käsialaa. 

Samassa lehdessä kerrotaan Arto Noraksen ensimmäisestä vierailus-
ta Taideviikoillemme. Ohjelmistossa luki, että on luvassa Noraksen soo-
losellokonsertti, mutta toisin kävi. Noraksen sello soi täydelle salille kertoo, 
että konsertista tuli kahta mahtavampi, kun Noras, tullessaan Naantalista 
otti mukaansa toisen kuuluisuuden, pianisti Tapani Valstan. Aikomuksena 
oli, että Noras tulisi yksityislentokoneellaan Jämsään ja soittaisi soolosel-

20 Keskisuomalainen  11.6.1987 
21 Koillis-Häme  17.6.1987 
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lokonsertin. Mutta tulikin yllättävä lumipyry, eikä kenttä antanut lupaa 
nousta ilmaa. Niinpä hän tuli autollaan ja otti Valstan seurakseen. 

Sanat ja sävel yhtä bysanttilaisessa musiikissa kuvaa Seija Tiihala Koillis-
Hämeessä Sotkamon Kamarikuoron ortodoksista konserttia. 22 ”Vanhasta 
kirkkomusiikista välittyi syvä rauha ja  pyhyyden tunne, joka pesi kuuli-
jan sielusta kaikki kiireen ja ristiriitojen jäljet”, hän jatkaa. Myös Anne 
Kaupin Chopin-konsertti saa lehden huomion tekstissä Chopinia säästele-
mättä. 

Hyvin merkittävä vierailu tuli Saarikoski-Matineasta. Esityksessä  

Pentti Saarikoski sisaren silmin. Lähikuvassa ihminen Sirkka Garam kertoi vel-
jestään puolisonsa, sellotaiteilija Caroly Garamin soittaessa esitykselle 
taustoja. Turkulainen Aurinkobaletti ravisteli postmodernismilla nyt ensi 
kerran. Kuuluisa modernin tanssin ryhmä kuului sitten taideviikkojen oh-
jelmistoon viiden vuoden ajan. Tämän vuoden taideviikot kruunasi kolo-
ratuurisopraano Dilberin konsertti.  
 
Vuosi 1988 
 
Valkaman Taidenäyttely ja Musiikkiviikot IX 12.6.–1.7.1988 
Jämsä   Jämsänkoski   Kuorevesi 
 
Toiminta laajenee Kuorevedelle ja Jämsänkoskelle. 
 
Ensimmäisen kerran ohjelmistossamme on kamariorkesteri, yhdysvalta-
lainen New American Chamber Orchestra, joka saatiin Korsholman Mu-
siikkijuhlien kautta. Korsholman festivaalien toimitusjohtajan Olof Eng-
lundin puhelinsoitto oli lähes varma joka vuosi, kun hän otti yhteyttä tar-
joten festivaalinsa konsertoijia. Korsholmassa ja Jämsässä esiintyikin usea-
na vuonna samoja taiteilijoita. Olof Englundin tapana oli kerätä ensin 
esiintymispaikat ja vasta sitten kutsua esiintyjät. 

Tänä vuonna oli Ralf Gothónin ensimmäinen vierailu Taideviikoil-
lamme. Nyt suuret lied-teokset, jotka Walton Grönroos oli aloittanut Scu-
bertin Joutsenlaulu-sarjalla, saivat jatkoa Schubertin Die Schöne Müllerin 
teoksesta Matti Piipposen ja Ralf Gothónin esittämänä. Tässä konsertissa 
kuulijana ihmettelin, miksi Gothóni peittää soitollaan laulajaa. Jonkun ajan 
kuluttua pianisti kuitenkin hiljensi otettaan ja laulaja pääsi esiin. Konsertin 
jälkeen taiteilijat selittivät, että Piipposella oli nuhaa, eikä aluksi ääni oi-
kein luistanut, joten ystävä auttoi peittämään tilanteen. He eivät olleet us-
kaltaneet kertoa asiasta mitään meille tapahtuman järjestäjille. Gothoni 

                                                 
22  Koillis-Häme  27.6.1987 
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konsertoi kyllä myös pianoresitaaleillaan, joista erityisesti Franz Schubert 
on hänelle läheinen 

Tässä vaiheessa ohjelmiston linjassa näkyy muutos. Ohjelmanume-
roiden lukumäärä vähenee, mutta kokoonpanot suurenevat, minkä seura-
uksena on kustannusten kasvaminen. Keskisuomalaisen artikkelissa meitä 
haastatellaan.23 Kasvun tavoittelu siirtyy talouselämästä kulttuuriin: pieniä 
tapahtumia yllytetään kasvamaan suuremmiksi. Pidämme sellaista kieltei-
senä ilmiönä, onhan meidän tapahtumapaikkamme Jämsässä vain 120 tuo-
lia sisältävä Hiidenkirnu. Jotkut isojen salien nimekkäät esiintyjät tosin 
pitivät esiintymistä siinä tilassa vaativana ja harvinaisena, kun yleisö oli 
niin lähellä. 

Koillis-Häme nostaa esiin New American Chamber Orchestran vie-
railun artikkelissaan. Toimittaja haastattelee johtajaa, Misha Rachlevskia, 
joka on samalla viulusolisti. Eri yleisöjen vertailu oli hupaisa: ” Amerikka-
laisyleisölle ei voi soittaa mitään hidasta ja lyyristä, he viheltävät heti. 
Mutta sielläkin on keskuksia, jotka ovat hyvin konservatiivisia. Siellä on 
ehdottomasti pidettävä erillään taide- ja populaariohjelmisto. Täällä Poh-
joismaissa ja Suomessa on hitaampi elämänrytmi, sen tuntee kaikkialla, 
ihmiset ovat rennompia. Saksalaisyleisö on asiantuntevaa, traditio on siel-
lä vahva. Se eroaa suomalaisesta siinä, että täällä yleisössä voi olla henki-
löitä, jotka tulevat konserttiin ensimmäisen kerran elämässään.” Hän kiit-
tää suomalaisyleisöä sen keskittymisestä kuuntelemaan ja vakuuttaa, että 
tällainen yleisö on taiteilijoille mieleistä.  

Koillis-Hämeen artikkeli kertoo Arto Noraksen soolosellokonsertista. 
Sellisti oli kutsuttu jälleen konsertoimaan. Noras kuvaa tällaista tilaisuutta 
harvinaisuudeksi, koska soolosellolle on edelleen sävelletty vähän. Sello 
on nuori soitin siinä suhteessa. 

Jälleen Aurinkobaletti lumosi tanssitaiteen ystävät, nyt tullessaan 
esiintymään toisen kerran.  Heidän ohjelmistonsa koostui klassisesta bale-
tista ja moderneista teoksista. Konsertteja vietiin naapurikuntiin niiden 
antaessa tukensa. Chansoneita esitti viehättävä Hannele Widomski Jäm-
sänkosken lukion auditoriossa, vaikkakin konsertti sai pelottavan taustan 
mahtavasta ukonilmasta ja laulajattaren kädessä olevasta mikistä. Kuore-
vedelle veimme Carita Holmströmin konsertoimaan kontrabasisti Teppo 
Hauta-Ahon kanssa, Holmström sekä lauloi että soitti kitaraa. Samat esit-
täjät konsertoivat vielä Jämsän Yösoitossa. 

23 Keskisuomalainen  8.6.1988 
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Vuosi 1989 
 
Valkaman Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot X 12.6.–30.6.1989 
Jämsä   Muurame 
 
Tom Krause astui ohjelmistoomme Schubertin Winterreisen esittäjänä Ralf 
Gothónin kanssa. Konsertti herätti huomiota niin, että yleisön joukossa oli 
sekä jyväskyläläisiä että tamperelaisia. 

Huippunimi ohjelmistossa on koloratuurisopraano, uiguuri Dilber. 
Hän oli tullut 1984 Mirjam Helin laulukilpailuissa Suomen laulumaailman 
tietoisuuteen. Tämä oli hänen toinen vierailunsa taideviikoillamme. 

Tarjosimme kansalle jälleen ”Runollisia rytmejä” Carita Holmström 
ja Jukkis Uotila Band -tyyliin. Carita Holmström saapui mukanaan pieni 
vauvansa, jota hoiti apuhenkilö. Konsertin väliajalla äiti kävi ruokkimassa 
vauvaansa. Eri musiikin lajeille on oma yleisönsä, sen saatoimme todeta 
vuosien myötä. Tuloksena Holmström-Uotila konsertista päättelimme, että 
taideviikkojemme yleisöllä ei ole kiinnostusta tätä musiikkia kohtaan ja se 
väestön osa, joka kaipaa tällaista, ei edes lue ohjelmiamme. Lopputulos 
oli, että niin sanotun kevyen musiikin kokeilu loppui tähän. Yksi syy täl-
laisten konserttien tuottamisesta luopumiseen oli myös luonnollinen: to-
tesimme, että emme hallitse tätä musiikin lajia. Akustinen konsertti Muu-
ramen Saunakylässä jätti kylläkin Holmströmistä viehättävän muiston. 
Chanson jäi sitten edustamaan taideviikoillemme klassista laulutaiteen 
viihdettä. 

Uusi aluevaltaus oli Muurame. Sinne oli valmistunut Keski-Suomen 
ainoa todellinen konserttisali, johon oli suunniteltu oikea akustiikka. Kes-
kisuomalainen kirjoittaa artikkelissa Kamarimusiikin huiput vetävät maaseu-
dullakin, että vuosikymmenen mittaan on Valkamien taideviikoilla esiinty-
nyt lähes 200 kamarimuusikon, näyttelijän, tanssijan ja lausujan kaarti ja 
tapahtumasta on tullut äijäkaupungin ykkösluokan kulttuuritapahtuma.24 
Samasta artikkelista selviää, että Jyväskylän Kesä on esittänyt uhkavaati-
muksen, että taiteilijat, jotka esiintyvät Jyväskylän festivaalissa, eivät saa 
esiintyä lähialueella. Totesimme, että karanteeneja eivät harrasta tapah-
tumat, joiden johdossa on taiteilijoita. 

Valkamien taideviikoilla oli 10. vuosi. Lehden toimittaja kuvaa Koil-
lis-Hämeen artikkelissa Sibelius-Akatemian Jousikvartetin konserttia.25 
Tämä kvartetti tuli esiintymään Arto Norakseen tutustumisen kautta ja 
aloitti näin kymmenennet taideviikot. Hiidenkirnu oli loppuunmyyty. 
Jousikvartetin jäsenet saapuivat juuri ja juuri konsertin alkamisajankohta-

                                                 
24  Keskisuomalainen  9.6.1989 
25  Koillis-Häme 15.6.1989 
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na. Syynä oli tietyö Kuhmoisten ja Jämsän välillä. Kun tie oli peitetty ki-
vimurskalla, oli ajettava hitaasti, ettei soittimiin tulisi halkeamia. Läänin 
taidetoimikunta oli vierailulla Jämsässä, ja saimme näin arvovaltaisia vie-
raita tämän konsertin yleisöksi. Esiintyjät palkittiin mahtavin aplodein, 
kvartetti kävi viisi kertaa kiittämässä ja soitti sitten ylimääräisen kappa-
leen. Paikallislehden toimittaja toteaa, että Valkamien viikot ovat vuosi 
vuodelta vahvistaneet asemaansa ja että kuulijoita tulee yhä enemmän 
Jämsän ulkopuolelta. 

Keskisuomalainen kirjoittaa Taidetapahtuma ilman velkataakkaa26  ja 
päättelee, että kaikki on ollut mahdollista, kun on edetty mahdollisimman 
pienellä järjestelykoneistolla ja pidetty jalat maassa. Totesimme: ”Velkaeli-
tismiin meillä ei ole varaa. Kukas ne velat maksaisi?” Isot kulttuuritapah-
tumat voivat painostaa yhteiskuntaa veloillaan. Yhteiskunnan tuki kattaa 
meillä suunnilleen yleiskulut. Ellei kata, teemme talkootyötä. Esiintyjille 
maksamme normaalipalkkiot, heiltä ei talkoohenkeä vaadita. Tulevan ke-
sän 98 000 mk:n kuluista uskomme saavamme puolet pääsylipuilla. Yri-
tykset ovat tulleet avuksi ohjelman ilmoituskuluissa ja hankkimalla lippu-
ja henkilökunnalleen. 

Vuosi 1990 

Valkaman Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot XI 10.6.–1.7.1990 
Jämsä   Koskenpää   Muurame   Jämsänkoski 

Ohjelmalehtisestä näkyy, että Taideviikkoja vietiin entistä laajemmalle. 
Ohjelmistossa kertautuu Noras, Gothóni, Krause, Rak, Dilber ja ortodok-
sikuoro. Runoutta edusti Lassi Nummi, joka saapui henkilökohtaisesti 
esittelemään teoksiaan. Runojen yhteyteen liitettiin kansallisoopperan bal-
lerinan Kirsi Heinon tanssi-improvisaatiot. Kirsi Heino oli Liisa Valkaman 
Taidekoulun baletinopettaja ja matkusti Helsingistä Jämsään viikottain. 

Kaksi sellotaiteilijaa Arto Noras ja Martti Rousi konsertoivat yhdessä. 
Gothónin ystävä, viulutaiteilija Mark Lubotski saapui Hampurista. Mark 
Lubotski on legendaarisen David Oistrahin oppilas ja esiintyminen Jäm-
sässä oli hänen ainoa konserttinsa Suomessa27. Jälleen saimme kuulla yh-
den hienon laulusarjan, kun Tom Krause esitti Schumannin Dichterliebe-
teoksen pianistinaan Gustav Djubsjöbacka. 

Suomalais-itävaltalaisen Maija Weitzin nimi on ollut ohjelmistossa jo 
kahtena vuotena aiemmin. Hän työskenteli lied-partnerien kanssa sekä 
Suomessa että Keski-Euroopassa. Kamarimusiikkiyhtyettä tämän kesän 

26 Keskisuomalainen  20.3.1989 
27 Keskisuomalainen  20.6.1990 
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ohjelmassa edustaa Trio Maija Weitz pianossa, Konstantin Weitz viulussa 
ja Josef Schwab sellossa. Koskenpään seurakuntakeskuksen sali tuli uu-
deksi konserttitilaksemme. Se on pieni ja kaunis tila jossa on flyygeli. 
Flyygeleistä ei enää ollut pulaa, vaan niitä oli siellä, missä niitä tarvittiin. 
Taideviikot vetäytyi kesäkuulle, sillä kesäkausi, juhannuksesta lähtien 
heinäkuun yli alkoi täyttyä Jämsän seudulla viihteellä. 

Koillis-Hämeen artikkelin otsikko, Krause pani päät pyörälle, piti paik-
kansa. Tom Krausen pianistina tässä konsertissa oli Gustav Djubsjöbacka. 
Krause oli kiinnitettynä Hampurin oopperaan, minkä ohessa hän konser-
toi ja esiintyi oopperaproduktioissa ympäri maailmaa. Suomessa ollessaan 
hän istui laulukilpailujen tuomaristoissa. Toimittajan haastattelussa hän 
sanoo: ”Ei ole sattumaa, että tästä maasta on lähtenyt hyviä laulajia maa-
ilmalle. Suomalaiset ovat kovin musikaalisia ja täällä on harvinaisen pal-
jon kauniita, hienoja ääniä.” 

”Ensin oli puu, sitten kivi ja järvi ja sunnuntaina ei ollutkaan ääntä,” 
kertoo Dilber autokolaristaan Koillis-Hämeen toimittajalle saavuttuaan 
Jämsään. ”Ääneni ei ole vielä parhaassa kunnossa tuon muutama päivää 
sitten tapahtuneen jälkeen, mutta en malttanut perua tätä konserttia.” Hän 
saapui pianistinaan Ilkka Paananen. 28 

Tänä kesänä Jorma Hynninen kon-
sertoi Valkaman Taideviikoilla en-
simmäisen kerran pianistinaan 
Ilkka Paananen. Koillis-Häme kir-
joittaa otsikolla Läksi Hynninen ke-
säyönä käymään.29 Hiidenkirnu-
salista Hynninen antaa hyvän ar-
vosanan: ” Ensin tämä kauhistutti, 
kun katselin, kuinka matala tämä 
paikka on. Mutta täällähän on oi-
vallinen akustiikka. Minusta tun-
tuu, että flyygelin ja esiintyjän 
paikka on nimenomaan näyttämöl-
lä, se on akustisesti parempi.”   

Valkaman Taideviikot hän tunsi jo 
etukäteen. 
  

                                                 
28  Koillis-Häme  24.6.1990 
29  Koillis-Häme  24.6.1990 

Jorma Hynninen 
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Kirkkoslaavisen lauluperinteen säilyttäjänä korostui Uspenskin Ka-
tedraalin Mieskuoron konsertti. Kuoroa johti Peter Mirolybov, ja kuoron 
ohjelmassa oli useita hänen säveltämiään lauluja. Yhteydet ortodoksimu-
siikkiin tulivat, kun tarvitsin jonkun nykyteoksen analysoidakseni sen Jy-
väskylän yliopiston musiikkitieteen opintoihini. Mirolybov oli säveltänyt 
jousikvartetin, jonka vuoksi yhteys syntyi. Siitä alkoi perheeni kiinnostus 
ortodoksiseen musiikkiin. 

Vuosi 1991 

Valkaman Taidenäyttely ja Musiikkiviikot XII 11.6.–30.6.1991 
Jämsä   Muurame   Keuruu   Koskenpää   Jämsänkoski   Korpilahti 

Puolisoni kanssa katsoimme velvollisuudeksi viedä konsertteja ympäris-
töömme. ”Velvollisuus” -sana tässä yhteydessä kertoo eettisyyden näkö-
kulmasta, joka sisältyi klassiseen taidekoulutukseen. Velvoitteen omak-
suminen ympäristöä kohtaan on kuitenkin taiteilijakohtaista. Konserttien 
ympäristöön viemisellä toivoimme myös valtiovallan myötämieltä tuki-
anomuksellemme. 

Keuruun Taidemuseo ja Korpilahden Vanhapappila olivat uusia kon-
serttitiloja. Tuo Vanhapappila on viehättävä paikka, jonne tapahtumia vie-
tiin useinkin ja jossa oli aina kiinnostunutta yleisöä. Konsertteja sijoitettiin 
naapurikuntiin aiempaa enemmän sinne, missä kunta tuli mukaan kus-
tannuksiin. 

Pääsiäiskonsertiksi saatiin Haydn: Oratorio Luominen, joka toteutui 
turkulaisvoimin Jarmo Kokkosen johdolla. Kuorona oli kamarikuoro Ca-
mis, orkesterina Concentus Aboenci. Esittäjiä oli yhteensä sata. Suuret 
kirkkomusiikkiteokset olivat tavoitteena jo varhain, ja niitä oli menty 
kuuntelemaan Tampereelle ja Jyväskylään. Oli suurta juhlaa kuulla niitä 
omassa kirkossa. 

Ralf Gothónin vierailut jatkuivat. Tom Krause tuli esiintymään oh-
jelmistonaan Schumannin Liederkreis ja Musorgskin Kuoleman lauluja ja 
tansseja. Lubotski tuli vierailulle uudestaan, ja yksi hänen konserteistaan 
oli Muuramen kulttuurikeskuksen hienossa salissa. Toisessa konsertissa 
hän muodosti trion sellotaiteilija Erkki Raution ja Gothónin kanssa. Tänä 
vuonna saimme esiintymään myös Moskovan Kamariorkesterin eestiläi-
sen Paavo Järven johdolla. 

Nyt tuli ensimmäinen kosketus Pietarin musiikkielämään. Olimme 
saaneet olla mukana Savonlinnan Oopperajuhlien Koulutusinstituutin 
tekemillä matkoilla Pietariin. Kaksi nuorta naista, harppu-huiluduo tulivat 
näiden yhteyksien kautta tietoomme, ja heidät kutsuttiin konsertoimaan 
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Jämsään ja Korpilahdelle. He viipyivät vieraanamme Jämsässä useita päi-
viä. 

Näihin aikoihin Jämsässä pohdittiin Mitä kulttuuri merkitsee?30 Hannu 
Ahlstedt veti läänin perustamaa projektia, jonka tavoitteena oli nostaa 
kulttuuri elinkeinoelämän kohottajaksi. Kohteena oli huomioida kulttuu-
rin hyödyt elinkeinoelämälle, jotta kulttuuri lunastaisi paikkansa yhteis-
kunnassa. Hannu Ahlstedt sanoo, että ilman merkittävää muutosta päättä-
jien asenteissa Jämsän seutu ei voi säilyttää paikkaansa kehittyvänä kas-
vukeskuksena. Samassa artikkelissa Hannu Karjalainen toimittajana esit-
tää kysymyksen, Miten takoa kulttuuri päättäjien päähän? 

Maakuntalehti kertoo artikkelissaan Taideviikkojen säätiösuunnitel-
mista. Ajatus säätiöstä lähti käytännön tarpeista, kun haluttiin tutkia hel-
pottaisiko se rahoitusjärjestelyjä. Jämsän elinkeinoasiamies Hannu Weijo 
piti säätiöajatusta hyvänä. Perustamisasiakirjoihin tutustuttiin ja kokous-
tettiin Jämsän ja Jämsänkosken kaupunkien ja muutamien pankkien edus-
tajien kanssa. Useiden kokoontumisten jälkeen todettiin, että säätiön pe-
rustamiselle ei ole tarpeeksi rakennuspuita, joten ajatuksesta luovuttiin. 
Lehti kuvaa Valkaman Taideviikkoja talousihmeeksi arvostetuksi ja kor-
keatasoiseksi todetulla ohjelmistollaan.31 

”Konsertit Jämsässä” ja ”Konsertit lähikunnissa”-otsikot tulivat tai-
deviikkojen esitteeseen. Konsertteja oli järjestetty muutamissa naapuri-
kunnissa jo vuodesta 1988 lähtien. Viedessämme konsertteja lähikuntiin 
olimme tarkkoja siitä, että niiden yleisön ei tarvinnut ajatella, että heille 
olisi tuotu jotakin toisarvoista. 

Koskenpään konsertti sijoitettiin Honkasen maalaistalon vanhaan 
museosaliin. Siellä esiintyivät sopraano, mezzosopraano, tenori ja pianisti. 
Sinne sijoitimme myös kantelekonsertin seuraavana kesän. Keuruun tai-
demuseon tiloihin veimme esiintymään eestiläisen balettiryhmän. Muu-
ramen kulttuurikeskuksen saliin sijoitimme Mark Lubotskin sooloviulu-
konsertin ja Jämsänkosken auditorioon viulu-pianokonsertin. Jämsänkoski 
näkyy ohjelmistoissa lähes vuosittain. 

Korpilahden Vanhapappilaan veimme vierailijat Pietarista. Artikke-
lin otsikko Harpun ja huilun taitajat: Taputusten myrsky ei ollut laantua32 Koil-
lis-Hämeessä kuvaa konserttia ja sen vaikutusta. 

Harri Kuusisaari oli Keskisuomalaisen kulttuurikriitikkona läsnä 
Mark Lubotskin sooloviulukonsertissa Muuramen uudessa, ajanmukai-
sessa konserttisalissa. Tähän konserttiin emme onnistuneet saamaan ylei-
söä. Keskisuomalainen kirjoitti Viulun mestaruutta kymmenelle kuulijalle. 

                                                 
30  Koillis-Häme  18.6. 1991 
31  Keskisuomalainen  12.4. 1991 
32  Koillis-Häme 28.6. 1991 
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Bachin chaconne kasvoi monumentiksi.33   Kuusisaari ravistelee poisjäänyttä 
yleisöä: ”Varttitunnin ajomatka Jyväskylästä olisi kannattanut tehdä: Jy-
väskylän Kesässä ei kyseisenä iltana ollut taidemusiikin ystäville tarjolla 
yhtään mitään, eikä siinä muutenkaan esiinny ainuttakaan Mark Lubots-
kin tasoista viulistia. Kuinka siis aloittaa korvenraivaustyö? ” kysyy Kuu-
sisaari. 

Vuosi 1992 

Valkaman Taidenäyttely ja Musiikkiviikot XIII 7.6.–4.7.1992 
Jämsä   Jyväskylä   Petäjävesi   Koskenpää   Jämsänkoski   Korpilahti 

Jälleen saimme vierailulle esiintyjiä Pietarista, nyt Sello-orkesterin. 14 nuor-
ta sellistiä konsertoivat Jämsässä kahdesti perättäisinä päivinä. He olivat 
maailmanmatkaajia johtajanaan professorinsa ja Jämsästä he matkustivat 
suoraan Japaniin. 

Tänä vuonna konsertteja Jämsässä oli seitsemän, lähikunnissa kuusi. 
Ohjelmaesitteestä voi päätellä, että konserttien esityspaikoiksi on etsitty 
uusia kohteita: Jyväskylän seurakuntataloon sijoitettiin nuoriso- ja lapsi-
kuoron konsertti, Tallinnan Jousikvartetin konsertti oli sekä Jämsässä että 
Petäjäveden vanhassa kirkossa, Aurinkobaletti Jämsänkosken Ilveslinnas-
sa. Nyt tullessaan kolmannen kerran Taideviikoillemme Lubotski esiintyi 
cembalotaiteilija Elina Mustosen kanssa Jämsän lisäksi Korpilahden Van-
hapappilassa.34 Muuta ohjelmaa oli kaksi pienoisnäytelmää Chopinin elä-
mästä sekä Jämsässä että Koskenpään Rantapirtillä. Konserttien vieminen 
lähikuntiin voimistui, ja jälleen keskikesän ohjelmat jatkuivat heinäkuun 
puolelle. Usein taidefestivaalin ajankohta saattoi hiukan vaihdella taiteili-
joiden kalenterien mukaan. Meillä yksityisinä tuottajina oli joustonvaraa. 

Keskisuomalainen vakuuttaa artikkelissaan Jämsän kesäkuu on kult-
tuurikuu, 35 että Valkaman taidenäyttely- ja musiikkiviikot ovat löytäneet 
tyylinsä ja yleisönsä. Keskeisenä ajatuksena järjestäjillä oli alusta saakka 
ollut monitaiteisuus, että taidenäyttely saa seurakseen konsertteja, baletti-
esityksiä sekä teatteria. Liisa Valkama perustelee ohjelmaa: ”Konsert-
tiosuus on vuosien mittaan laajentunut ja kallistunut. Paikkakunnalla ei 
ole säännöllistä korkealaatuisen taidemusiikin tarjontaa, mutta ihmiset 
kaipaavat sitä. Konserteilta odotetaan korkeaa laatua ja toivotuimpia ovat 
esittäjät, joilla jo on nimeä.” 

33 Keskisuomalainen  17.6. 1991 
34 Koillis-Häme  21.6.1990 
35 Keskisuomalainen 1.6.1992   
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Koillis-Häme huomioi Sello-orkesterin vierailun Pietarista: Lauantai-illan 
huumaa Jämsässä. Sellistit sytyttivät yleisönsä. Lauantai-iltana kuultiin iskel-
mää, jazzia ja uutta venäläistä ja suomalaistakin musiikkia, sunnuntaina 
ohjelma oli vakavampaa. Professori Anatoli Nikitin itse juonsi vauhdik-
kaasti esitykset jotka suomennettiin.36  Vielä paikallislehti huomioi tähti-
tenorimme artikkelissa Seppo Ruohosen tähtiaariasta tuli kymppi. 

 
Vuosi 1993 
 
Valkaman Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot XIV 5.6.–1.7.1993 
Jämsä, Jämsänkoski, Koskenpää  Petäjävesi   Korpilahti  Kuorevesi  Jy-
väskylä 
Kevät  10.4. Keskikesä 5.6.–1.7. 
 
Pääsiäiskonserttina järjestettiin Bachin Johannespassio Jämsän kirkossa. 
Johannespassion esittäjät tulivat Turusta: Turun Kamariorkesteri, Al Astra-
kuoro ja solistit. Kaksi vuotta aiemmin oli saatu Haydnin oratorio Luomi-
nen, silloinkin turkulaisvoimin. 

Ensimmäisen kerran järjestettiin ohjelmaa Jyväskylään. Jälleen olim-
me kutsuneet esiintyjiä Pietarista. Kävin toistuvasti Pietarissa viuluni 
kanssa professori Elena Zaitsevan opetuksessa ja sen seurauksena profes-
sori Zaitsevan johtama ryhmä tuli seuraavana kesänä Suomeen. Ryhmän 
nimi oli Pietarin Viuluvirtuoosit, joka käsitti kymmenen viulistia seuras-
saan pianisti. Heidän konserttinsa järjestettiin Jämsän lisäksi Jämsänkos-
ken kirkossa ja Jyväskylän Yliopiston salissa. Ryhmä saapui esiintymään 
vielä uudelleen vuonna 1996. 

Taidenäyttely oli vain keskikesän aikana. Järjestettiin koululaiskon-
sertti, jossa esiintyi Dany Reiner, eestiläinen ballerina klarinetin ja lyömä-
soitinten kanssa. Eestiläisiä olivat myös sopraano ja pianisti Korpilahden 
Vanhapappilassa. 

Runo-ohjelmia tuotettiin säännöllisesti. TT:n näyttelijä Inkeri Merta-
nen esiintyi useana vuonna. Hän tulkitsi usein Jorma-Tapio Valkaman ru-
noja musiikkitaustalla. Duokonsertteja on useita tämän kesän ohjelmassa, 
kuten Jaakko Ryhänen pianistinaan Jouni Somero, Taru Valjakka pianisti-
naan Folke Gräsbeck sekä Jämsässä että Petäjäveden Vanhassa Kirkossa. 
Konsertoijissa oli mukana myös huilisti Ilari Lehtinen pianistinaan Pertti 
Eerola. Ohjelmistoissa on useita ulkomaalaisia muun muassa Eestistä, 
Wienistä ja Pietarista. 

 Jämsässä tutustuttiin kanteleeseen konserttisoittimena kanteletaitei-
lija Ritva Koistisen esiintyessä. Kanteletietoisuutta on jonkin verran. Soitin 

                                                 
36  Koillis-Häme 16.6.1992 
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on vanha ja itämerensuomalainen ja sen alku sijoittuu pronssikaudelle. 
Vasta äskenhän vuonna 1987 kanteleensoiton opetus aloitettiin Sibelius-
Akatemian solistisella osastolla, missä. Ritva Koistinen opettaa. Hän myös 
konsertoi ja viimeksi hänellä oli kolme konserttia Pariisissa. Taideviikoil-
lamme kantelekonsertteja oli kaksi, toinen Jämsän Hiidenkirnussa, toisen 
sijoitimme Koskenpäälle Honkasen talon museosaliin. 

Missä olivat punaiset matot? Artis käynnisti loistavasti Taideviikot 37 kir-
joittaa Keskisuomalainen. Toimittajan mielestä Valkamien viikoilla on to-
tuttu kuulemaan jo siinä määrin korkeatasoisia taide-elämyksiä, että ri-
man ylittäminen alkaa olla jo vaikeaa. Tästä esimerkkinä wieniläinen jou-
sikvartetti Artis Quartet, joka on konsertoinut Pariisissa, Lontoossa, Salz-
burgissa, Tokiossa ja Jämsän vierailun jälkeen konsertoi Helsingissä. 

Piinaviikko huipentui Jämsässäkin, kun Bachin Johannespassio esi-
tettiin Jämsässä ensimmäisen kerran.38  Tämä konsertti johti meidät jämsä-
läiset suureen juhlaan, kun nyt omassa kirkossamme soi Bachin suuri teos. 
Aiemmin oli mentävä Jyväskylään tai Tampereelle mikäli aikoi kuulla 
tuon ihanan teoksen. Suuret kirkkomusiikkiteokset olivat sekä järjestäjien 
että yleisön toivomia. Pääsiäiskonsertteina oli ollut ensin Haydnin Luomi-
nen, sitten Haydnin Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä jousikvartetin esittä-
mänä ja sen jälkeen Bachin Johannespassio kahtena pääsiäisenä. Bachin 
Matteuspassiota ei yritettykään, koska iso koneisto ei olisi mahtunut Jäm-
sän kirkkoon, missä vielä silloin penkkirivit ulottuivat alttariportaisiin 
asti. Kuitenkin suurista kirkkomusiikkiteoksista jouduttiin luopumaan 
niiden kalleuden vuoksi. Niihin kuuluivat aina kuoro, orkesteri ja solistit, 
eivätkä pääsylipputulot peittäneet kuluja. 

Ryhänen veti salin täyteen on Koillis-Hämeen artikkelin otsikko. Jaak-
ko Ryhänen tuli esiintymään toisen kerran ja yleisö varautui häntä kuule-
maan. Tilasimme häneltä nimenomaan ooppera-aarioita, jotka edes hiu-
kan antaisivat meille mielikuvaa siitä, miltä kokonainen ooppera saattaisi 
kuulostaa. 

37 Keskisuomalainen 6.6.1993 
38 Koillis-Häme 10.4.1993 



34 
 
Vuosi 1994 
 
Valkaman Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot XV 12.6. - 3.7.1994 
Jämsä   Jämsänkoski   Koskenpää   Kuhmoinen 
 
Pietarista saapui kaksi ohjelmaa: saksofonitrio, jonka esitys vietiin myös 
Kuhmoisten Riihigalleriaan ja Tsaikovskin oopperan Jevgeni Onegin´in 
konserttiversio. Lied-ohjelmistoa edusti Seppo Ruohonen pianisti Jouni 
Someron kanssa ja sopraano Natalia Rom pianistinaan Aleksander Rom. 
Puheohjelmana oli TT:n näyttelijä Inkeri Mertasen lisäksi TT:n näyttelijän, 
Seppo Mäen 35-vuotistaiteilijajuhlan ohjelma. 

Keskisuomalaisen toimittaja on koonnut yhteen artikkeliin katsauk-
sen Taideviikkojemme ohjelmasta: Valkamain viikoilla Juniorijouset ja ooppe-
raa. Saksofonit soivat Jämsässä !39 Helsingin Juniorijousten 50 soittajaa saatiin 
pitkän odotuksen jälkeen vierailulle. Ooppera-ohjelmasta huolehti paris-
kunta Natalia ja Aleksander Rom, Metropolitan-kävijät. Tsaikovskin Jev-
geni Onegin sai konserttiversion Hiidenkirnussa heidän ansiostaan. 
 
Vuosi 1995 
 
Valkaman Taidenäyttely- ja Musiikkiviikot XVI 25.6.–9.7.1995 
Jämsä   Koskenpää   Jämsänkoski   Korpilahti   Petäjävesi   Kuhmoinen 
 
Tänä kesänä taideviikot aloitettiin jo juhannuksena Koskenpäällä. Ohjel-
maesitteessä näkyy useita kamarimusiikkikokoonpanoja: viulu/piano, sel-
lo/piano, sopraano/kitara sekä trio sopraano-viulu-piano ja Moskovan 
Kamariorkesteri. Basso Jaakko Ryhänen konsertoi nyt urkutaiteilija Kalevi 
Kiviniemen kanssa. Kiviniemestä tuli sittemmin vakiovierailija. Vuoden 
yhteistyökumppanina oli Kangasniemen musiikkijuhlat. Heidän kauttaan 
saimme huippubaritonin, kiinalaisen Chen-Ye Yuan ín  Mirjam Helin  
-laulukilpailun voittajan vuodelta 1984. Saatiin myös uusi seurakuntasali, 
josta sittemmin tuli Jämsän arvostetuin lied-sali. 

Miksi he jaksavat? kysytään meiltä. Taideviikot on toiminut 17 vuotta, 
välivuosia ei ole ollut. Välivuodet ovatkin vaarallisia festivaaleille, sillä 
niiltä harvoin palataan. Kyselijälle voi vain vastata: ”Sähäkästä toiminnas-
ta on tullut jo elämäntapa.” 40 

Koillis-Hämeen artikkeli Oopperadiiva ja viulunsoittaja nostaa esiin tai-
teilijapariskunnan, Maija ja Konstantin Weitzin. He ovat olleet tukipilarei-
ta taideviikoille. Konstantin on itävaltalainen viulutaiteilija, joka avioitui 

                                                 
39  Keskisuomalainen 11.5.1994 
40  Koillis-Häme 25.6.1995 
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suomalaisen, Wienin Musiikkikorkeakouluun opiskelemaan tulleen pia-
nistin kanssa. Heidän kaksi kotiaan ovat Espoossa ja Wienissä. He ovat 
konsertoineet useita kertoja Jämsässä. Maija Weitz työskentelee sekä soit-
tajien että laulajien kanssa. Hän istuu useiden kilpailujen tuomaristoissa 
Keski-Euroopassa ja työskentelee jatkuvasti etenkin itävaltalaisten taiteili-
jain kanssa. Hänellä on myös suhteita lähetystöihin.41 

Missä piileksii Jämsänjokilaakson kulttuuriväki? on artikkeli Koillis-
Hämeen42 pääkirjoitussivulta vuodelta 1995. Läänin taidetoimikunta on 
valittu, eikä yhtään jämsäläistä ole ollut ehdolla, joten heitä ei ole voitu 
toimikuntaan valita. Kirjoituksesta selviää, että järjestöjen ja laitosten tulee 
asettaa seudultaan ehdokkaat. Sitten kirjoittaja kääntyy kulttuuritoimijoi-
den puoleen, osoittaa sormellaan heitä ja kehottaa menemään itseensä. 
Tuo asenne hämmästyttää. Kun he jo ovat niitä toimijoita, joilta kaikki 
energia menee juuri siihen kulttuurityöhön, heidänkö pitäisi itse pyrkiä 
ehdokkaiksi? Jo lehtien perusteella taidetoimikunta tietää mitä maakun-
nassa tapahtuu. Eivätkö taidetoimikunnan jäsenet voisi jalkautua maa-
kunnan kulttuuritilaisuuksiin ja tehdä itse valintoja? 

Vuosi 1996 

Valkaman Taideviikot XVII 24. 6.–7.7.1996 
Jämsä   Jämsänkoski   Korpilahti   Jyväskylä 

Festivaalin nimi yksinkertaistettiin muotoon Valkaman Taideviikot. 
Klassista viihdettä on luvassa Korpilahden Vanhapappilaan: argen-

tiinalaista tangoa laulaen, kitaran, kontrabasson ja harmonikan myötä on 
seuraavassa ohjelmistossa. 

Jälleen on kutsuttu Pietarista esiintymään Petersburg Ensemble Vio-
lini ja sen kahdeksan naisviulistia ja pianisti. Toinen ryhmä saapuu Pieta-
rista viikkoa myöhemmin: Balettia Pietarin Mariinskista. Sen kahdeksan 
huipputanssijaa esittävät tunnettuja balettinumeroita. Kolmas kokoonpa-
no Pietarista on Tšaikovskin ooppera Jolanta  konserttiversiona, jonka esi-
tykset ovat sekä Jämsässä että Jyväskylän yliopiston juhlasalissa. 

Valkaman Taideviikot tulee Jämsästä Jyväskyläänkin, kertoo Keskisuoma-
laisen artikkeli.43  Vastaanotto Jyväskylässä oli hyvin niukka ja yleisöä oli 
vähän. Jämsässä baletti hurmasi taidolla ja vauhdilla, kirjoittaa paikallislehti.44

Samassa lehdessä kerrotaan, että Päivi Mäkinen, ”Vuoden 1996 Viihdetai-

41 Koillis-Häme 28.6.1995 
42 Koillis-Häme 28.6.1995 
43 Keskisuomalainen 27.3.1996 
44 Koillis-Häme 1.7.1996 
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teilija” hurmasi Edith Piafina Hiidenkirnussa täyden salillisen. Mäkisen 
uusi ohjelma seuraavana vuonna ei enää yleisöä kiinnostanut. 

Sylvi Salonen esitti arvokkaan karismaattisesti Spoon River antologi-
an, mikä oli suuren diivan vierailu. 45 Häntä oli yritetty saada vierailemaan 
jo aiemmin, mutta nyt se onnistui. Koloratuuri Dilber kruunasi ohjelman 
konsertillaan. Dilberille maksettiin kaikkein suurimmat yksittäisen taiteili-
jan palkkiot, mutta olihan hän harvinaisuus. 

Keskisuomalaisen Hannu Karjalainen oli haastatellut jämsänkoske-
laista viihdeartistia Pirjo Bisteriä. Hän ei kuulunut taideviikkojemme esiin-
tyjiin, mutta artikkeli on mielestäni hyödyllinen koska se valaisee yleisölle 
sitä eroa, mikä on klassisen musiikin esittäjien ja viihdeartistien välillä. 
Kyse on muun muassa koulutuserosta.  Viihdeartisteille oma koulutus, sanoo 
Pirjo Bister ja tuo esiin viihdelaulajien koulutuspuutteen. Bister oli itse 
parhaillaan Ikaalisissa, josta hän oli löytänyt opiskelupaikan. Hän kertoo 
kurssin ohjelmasta, joka sisältää esiintymistaitoa, yrittäjäkoulutusta, oh-
jelmatoimistotyötä, sopimus- ja palkkioperusteasioita, markkinointia sekä 
kuva- ja äänitallenteiden työstämistä. Näitä kaikkia taitoja tarvitaan, sanoo 
Bister. 46  

Kun Taideviikot oli toiminut 17 vuotta, perustettiin Valkaman Tai-
deyhdistys ry. 
 
 

Seuraavat 13 vuotta 1997–2009 
 
 
Seuraavista 13 vuodesta muodostui poikkeavia alkuosaan verrattaessa. 
Siihen vaikutti lähinnä kaksi syytä. Yksi oli se, että perustettiin taideyhdis-
tys. Toinen vaikuttava asia oli suurten vierailujen alkaminen Pietarista. 
Muuten jatkettiin samalla linjalla. Liedkonsertit olivat koko festivaalin ajan 
olleet ohjelmiston laadun näyte ja niihin panostettiin edelleen. Seuraavia 
vuosia leimaa isot ohjelmakokonaisuudet, joita alkuosassa oli ollut vain 
muutamia. Taideviikkojen ohjelmisto suureni joten se hajautettiin kevää-
seen, keskikesään ja syksyyn. 
 
  

                                                 
45  Keskisuomalainen  7.7.1996 (Valkaman kotiarkisto) 
46  Keskisuomalainen 25.11.1996  (Valkaman kotiarkisto) 
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Vuosi 1997 

Valkaman Taideviikot XVIII 10.6.-10.8. 1997 
Jämsä   Jämsänkoski   Petäjävesi   Jyväskylä 
Kevät 13.4–8.6. Keskikesä 23.6.–6.7. Syksy 8.–10.8. 

Liedejä edusti jälleen Dilberin vierailu. Nyt vierailuun liittyi Kopi-Jyvän 
tilauskonsertti Jyväskylän kaupunginteatterissa, jossa Dilber lauloi pianis-
tinaan Ilkka Paananen. Uusia lied-konsertoijia olivat Gynthia Makris ja 
Raimo Sirkiä, pianistinaan Erkki Korhonen. 

Ortodoksimusiikki nousi huippuunsa, kun Uspenskin Katedraalin 
Mieskuoron vierailulla solistina oli Nicolai Gedda. Kuorovierailuista tuli 
näyttäviä kirkkokonsertteja. Poikakuoroihin alettiin kiinnittää huomiota. 
Ensimmäisenä Vetelin Poikakuoro viestitti kuinka pojat voivat harrastaa 
muutakin kuin jääkiekkoa.  

Isot baletti ja oopperavierailut Pietarista alkoivat tästä vuodesta jat-
kuakseen 13 vuoden ajan 
Ohjelmat Jyväskylässä ensimmäisellä vierailulla 1997. 
Kaupunginteatteri: Orkesterikonsertti , sello-solisti 

Ooppera Aleko solistein (konserttiversio) 
Tšaikovski: Baletti Prinsessa Ruusunen 

Taulumäen kirkko: Händel: Messias-Oratorio 

Jämsässä 
Kirkko Mozart: Requiem 
Jokivarren koulu Venäläisen baletin legendoja (esittäjiä 15) 

Ensimmäinen suuri pietarilaisvierailu vuonna 1997 tuotti suuren tappion 
järjestäjän kokemattomuuden vuoksi: liian suuri esiintyjämäärä (kuoro, 
baletti, sinfoniaorkesteri käsitti yhteensä noin 150 henkilöä), liian suuri 
ohjelmisto. (Pietarilaisvierailuista on oma lukunsa). 

Keskisuomalainen kirjoittaa: Pietarilaiset huipentavat Valkaman tai-
deviikot. 47 Koillis-Häme: Uusia Valkama-haasteita / Hyvä hyvä, Valkama! 
Niin sanotut Valkama-haasteet syntyivät suuren velan peittämiseksi. 
Kampanjan käynnisti taideyhdistyksen hallitus. Kampanjaan pääsi mu-
kaan sadalla markalla mikä näkyi lehdessä jatkuvana ilmoituksena. Yksi 
lehden sivu on tallessa.48

Pidettiin myös kaksi kertaa taidemyyntimarkkinoita, joista yksi il-
moituskortti on jäljellä. 

47 Keskisuomalainen  5.8. 1997 
48 Koillis-Häme  1998        
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Vuosi 1998 
 
Valkaman Taideviikot XIX 22.6. - 5.7.1998 
Jämsä   Jyväskylä   Jämsänkoski   Petäjävesi 
Kevät 18.3.–29.5. Keskikesä 22.6.–5.7. Syksy 29.9.–2.10. 
 
Tämän vuoden ohjelmisto oli Taideviikkojen historiassa yksi suurimpia. 
Ohjelmistolla haluttiin hoitaa suuri velka, joka oli tullut edellisvuonna. 
Taideviikot oli osallisena Keski-Suomen Liiton toimesta tehdyssä Kulma-
projektissa. Sen kohteena oli Keski-Suomen kesätapahtumat vuonna 1998. 
Konsertti, josta haastatteluotos tehtiin, järjestettiin 29.6.1998 Jämsässä, 
esiintyjänä Moskovan Kamariorkesteri sopraano- ja viulusolistein, kapel-
limestarina Constantine Orbelian. Kulma-projektin tulokset liitteissä. 

Ilkka Kuusiston pienoisooppera: Gabriel, tule takaisin tuotettiin yhteis-
työssä Jyväskylä Sinfonian kanssa. Kuusisto johti esityksen, joka oli Jyväs-
kylän kaupunginteatterissa. Kansallisoopperan vierailu taideviikoillamme 
oli ensimmäinen ja viimeinen. Kun olimme jo tottuneet mutkattomiin, tar-
kasti ja sivistyneesti hoidettuihin vierailuihin Pietarista, kanssakäyminen 
tämän suomalaisen oopperatalon kanssa meni alta riman. Kansallisooppe-
rassa oli asiaan täysin perehtymätön henkilö asiaa hoitamassa loukkaavi-
ne puheineen takapajulasta, johon heidän oli alennuttava tulemaan. Ehdo-
timme orkesterin intendentille, että perutaan koko tilaus, mihin hän ei kui-
tenkaan suostunut. Toinen henkilö vaihdettiin pyynnöstämme kansallis-
oopperaan asiaa hoitamaan, mutta tilanne ei siitä parantunut, eikä sopi-
muksia vierailusta ole vielä tänäkään päivänä vaihdettu. Esitys kylläkin 
järjestettiin ja menestyi. 

Pietarilaiset oli jälleen kutsuttu, nyt ohjelmana Baletti Giselle. Orkes-
teriksi kutsuttiin Jyväskylä Sinfonia ja kapellimestari Andrei Petrenko tuli 
Pietarista edeltäväksi viikoksi harjoittamaan orkesteria. Nyt jyväskyläläis-
yleisö täytti kaupunginteatterin salin ja saimme onnellisina lyhentää vel-
kaamme. Myös Helsingin Sanomat lähetti kriitikon paikalle. 

UPM tilasi Valkaman Taideviikoilta juhlakonsertin Jämsänkoskelle 
juhlistamaan 110-vuotiasta tehdasta. Jyväskylä Sinfonia ja solisti pietari-
laiskapellimestarin kanssa hoitivat tilauksen. 

Sibeliuksen Kullervo-sinfonia saatiin Jämsään. Se on jäänyt taide-
viikkojen 35-vuotisen ohjelmiston huipuksi vaikuttavuudellaan. 
Teoksen esitti Tampere Filharmonia, johtajanaan eestiläinen Eri Klas sekä 
Eestin kansallinen RAM-kuoro, solisteina Jorma Hynninen ja Johanna Ru-
sanen. Ylimääräisenä saimme vielä Sibeliuksen Finlandian, joka nostatti 
kyyneleitä yleisön silmäkulmiin. 75-jäseninen orkesteri ei mahtunut Jäm-
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sän kirkkoon, joten esitys vietiin Seppolan koulun saliin. Kullervon esityk-
sestä kirjoittaa sekä Koillis-Häme49  että Keskisuomalainen.50  

Vuosi loppui Eestin Poikakuoron joulukonserttiin Jämsän ja Petäjä-
veden kirkossa. 

Vuosi 1999 

Taideviikot täyttää 20 vuotta 
Valkaman Taideviikot XX 29.3.–19.12 

Suomen reservi kutsuttiin 
ylimääräiseen kertaushar-
joitukseen lokakuussa 1939. 

Kutsunnat 
Jorma-Tapio Valkama: Piirros  kirjasta Talvisodan vaiheita. 

Vuosi alkoi pääsiäiskonsertilla Jämsän kirkossa. Bachin Johannespassio 
saatiin näin toisen kerran, esittäjinä Kuopion Tuomiokirkon Kamarikuoro, 
Kamariorkesteri ja solistit. 

Taidenäyttelyn teemana oli ”Talvisodasta 60 vuotta.” Talvisodan tee-
malla haluttiin juhlistaa taideviikkojen 20 vuotta. Jorma-Tapio Valkamalla 
oli Talvisotaa koskevia piirroksia kokemuksistaan 9 vuotiaana, lisäksi hän 
maalasi myös näyttelyyn suuren Talvisota-teoksen 

Keskikesällä oli taidenäyttely ja sen ohessa kamarimusiikillista oh-
jelmaa. Syksyllä Pietarista Baletti Pähkinänsärkijä ja vielä Joulukonsertti, jo-
hon kutsuimme toistamiseen Eestin Poikakuoron Tallinnasta, nyt Helsin-
gin Juniorijousten kanssa. 

Avajaistilaisuuden puhujaksi oli kutsuttu professori Erkki Laatikai-
nen. Hän kokosi puheessaan kuvan Valkaman Taideviikkojen asemasta 

49 Koillis-Häme 7.12 
50 Keskisuomalainen 6.12.1998 
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keskisuomalaisessa taidekulttuurissa. Keskisuomalaisen pääkirjoitussivul-
la professori Laatikainen nosti Taideviikot Keski-Suomen kulttuurikesän 
kärkikolmikkoon Jyväskylän Kesän ja Viitasaaren Musiikin Aika-
tapahtuman kanssa. Hän viittasi myös Taideviikkojen laajentumiseen Jäm-
sän seutukunnasta Jyvässeudulle koko maakuntaa hyödyttäväksi koko-
naisuudeksi.51  

Leena Kuorelahti lausui Jorma-Tapio Valkaman vaikuttavan tekstin 
Sotalesken päiväkirja.  Lauluja sota-ajalta oli Johanna Tuomen ja Robi de 
Godzinskyn ohjelmanumero.  

Eestin Poikakuoron vierailu toi joulukonsertin Jämsän kirkkoon. Pie-
tarin valtiollisen baletin kolmas vierailu toteutui baletilla Pähkinänsärkijä. 
Myös Aamulehti huomioi Valkaman Taideviikkoja pienillä artikkeleilla, 
mutta ne jäivät tallentamatta. 
 
Vuosi 2000 
 
Valkaman Taideviikot XXI 18.4. - 17.12.2000 
Jämsä   Jämsänkoski   Jyväskylä 
Kevät 18.4. Keskikesä 26.6.–9.7. Syksy 1.10.–7.12. 
 
Valamon Luostarin Pääsiäiskuoro lauloi Suuren viikon veisuja matkallaan 
Valamon pääsiäisjuhlille. Lied-konsertteja edusti keskikesällä liettualainen 
sopraano Judita Leitaite pianistinaan Marianne Slobodeniouk. Judita Lei-
taite konsertoi sitten myöhemminkin, kun hän lauloi samalla matkalla 
myös Korsholmassa. Kesäiltana Jämsänkosken kirkossa esiintyi oboisti 
Aale Lindgrén ystävineen. Paikallislehti antoi esittelytilaa taideviikoille, 
vaikka konserttikritiikkiä ei sitten ollutkaan. Pianokonsertin taiteilija oli 
italialainen Graziella Provedel, joka tuli Jämsään soroptimisti-clubin vie-
raana. Myös  Mäntän Musiikkijuhlien pianovirtuoosit konsertoivat Jämsäs-
sä. Vierailu Mäntästä toistui vielä uudestaan ja olisimme halunneet jatkaa 
yhteistyötä, mutta jämsäläisiä eivät mänttäläisten esitykset kiinnostaneet, 
joten vierailut jäivät kahteen kertaan. 

Syksyn ohjelmassa oli nyt Tsaikovskin baletti Joutsenlampi Pietarista. 
Nyt olimme saaneet jyväskyläläiset odottamaan ohjelmiamme. Yleisö täyt-
ti katsomon. 52   

Joulukonsertista Jämsän kirkossa tuli ikimuistettava. Olimme saaneet 
jälleen Tom Krausen luoksemme konsertoimaan urkurinaan Pentti Savo-
lainen. Tom Krause oli yksi valovoimaisimmista taiteilijoista kansainväli-
sessä vertailussa. Keskisuomalaisen haastattelun otsikossa näkyy taiteili-

                                                 
51  Keskisuomalainen 3.7.1999 
52  Keskisuomalainen 3.10.2000  
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joiden huumorintaju Laulaja ei saa olla liian viisas, sanovat oopperan vanhat 
herrat, joiden työtahti jatkuu tiiviinä. 

Vuosi 2001 

Valkaman Taideviikot XXII 1.6.-17.6. 2001 
Jämsä   Jämsänkoski   Jyväskylä 
Kevät 11.4.  Keskikesä 1.–17.6. Syksy 3.11.–18.12. 

Yleisö odotti pääsiäiskonserttia. Nyt se toteutettiin entistä pienemmin kus-
tannuksin: Larissa Lev viulussa, Maritta Koskinen laulussa ja Matti Han-
nula uruissa., Tampereen Tuomiokirkon urkuri Matti Hannula oli ahkera 
konserttiohjelmien tarjoaja, sillä hän tuotti konsertteja myös Tampereelle. 
Tällainen pääsiäiskonsertti ei tietenkään korvannut suurta kirkkomusiik-
kiteosta, mutta kustannussyistä täytyi tyytyä pienempään. Keskikesän 
kiehtova esitys oli jälleen Aale Lindgrénin tuoma ohjelma: sekstetti, Clas-
sical Gipsy - klassista mustalaismusiikkia. Aale Lindgrenin mukana tulleet 
taiteilijat olivat aina kiinnostavia ja taitavia muusikoita.53 

Suuren suosion sai odotetusti Tamara Lund puolisonsa Alexandru 
Ionizan kanssa, pianistinaan Jussi Främling.54 Oli helppo huomata, että 
yleisöä oli runsaasti niille taiteilijoille, jotka yleisö jo ennestään tunsi - tie-
tenkin televisiosta.  

Poikakuoroja kutsuttiin usein, nyt vuorossa oli Turun Tuomiokirkon 
Poikakuoro.  

Pietarilaiset tulivat nyt ensi kerran oopperaohjelmistolla: Tsaikovskin 
Jevgeni Onegin Puskinin tekstiin. Ooppera kärsi siitä, että kaupunginteat-
terissa ei ollut tekstityslaitetta. Oopperat esitetään alkukielellä ja nykyään 
yleisö jo odottaa kielikäännöstä. Ei ole kauan siitä, kun Savonlinnassakin 
luettiin oopperan sisältö libretosta, mutta yleisö on nopeasti oppinut vain 
katsomaan käännöksen tekstityslaitteesta. Tekstityslaitteen vuokraamises-
ta otettiin selvää Helsingistä, Savonlinnasta ja Tampereelta. Toteutus olisi 
aiheuttanut lippuhintojen huomattavaa korotusta, minkä vuoksi aikeesta 
luovuttiin. 55   Keskisuomalaisessa julkaistiin useita artikkeleita oopperasta. 

53 Koillis-Häme  11.6.2001 
54 Koillis-Häme   14.6.2001 
55 Keskisuomalainen 5.11..2001 
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Vuosi 2002 
 
Valkaman Taideviikot  XXIII  1.7.-20.12.  2002 
Jämsä   Jämsänkoski   Jyväskylä 
Keskikesä 1.7.–28.7. Syksy 3.10.–20.12. 
 
Taideviikot keskitettiin heinäkuuhun. Ne oli pitkään aloitettu juhannuk-
selta tai jo sitä ennen. Etenkin taidenäyttelyt paikkakunnallamme keskit-
tyivät heinäkuuhun, ja niin mekin seurasimme esimerkkiä. Keskikesän 
ohjelmissa korostui Eino Leinon päivä 6.7, jota alettiin juhlistaa puheoh-
jelmilla. Anne ja Marko Syysmaa kutsuttiin esittämään Korpilahden kesä-
teatterin ohjelma. He olivat hiljan palanneet Pietarista ja toistivat Taidevii-
koilla diplomityönsä. 56 Mielenkiintoisen esityksen piti pianotaiteilija Alek-
sandr Bakdasarov, joka on paneutunut erikoisesti Rahmaninovin musiik-
kiin. Mukana illassa oli pianosävellysten lisäksi taustalle heijastettuja ku-
via taiteilijan kertoessa säveltäjän henkilöhistoriaa. 

Keskikesällä pääesiintyjänä oli Tampereen Filharmoninen orkesteri, 
joka oli vierailulla Taideviikoilla toisen kerran. Nyt johtajana oli Jorma 
Panula, solistina Lilli Paasikivi, ohjelmistona Mahleria. Jo pelkkä Jorma 
Panulan läsnäolo tekee tapahtumasta sähköisen, koska hän on enemmän 
kuin kapellimestari. 

Pietarista saimme Rossinin oopperan Sevillan Parturi jälleen esittäji-
nä Mariinskin Ooppera-akatemia, sinfoniaorkesteri ja Pietarin Kamarikuo-
ro.57 Keski-Suomen taidetoimikunta vieraili Jämsässä tapaamassa taiteen-
tekijöitä ja lupasi suunnata avustuksia entistä enemmän maakuntaan. 58 

Jälleen saatiin joulukonsertti: sopraano Pia Freund, harpisti Kirsi Kiviharju 
ja urkuri Kalevi Kiviniemi. Nuo kolme taiteilijaa vierailivat Taideviikoil-
lamme esiintymässä useita kertoja myöhemminkin 
 

Vuosi 2003 

Valkaman Taideviikot  XXIV  25.6.–3.11.2003 
Jämsä   Jämsänkoski   Jyväskylä 
Keskikesä 25.6.–15.7.  Syksy 5.10.–3.11. 
 
”Valkama viikkojen energia ja rohkeus on Lapin Yliperän talvisilta tuntureilta” 
kirjoittaa Keskisuomalaisen toimittaja Pentti Rytkönen 2003. Toimittaja itsekin 
oli intohimoinen Lapinkävijä. Joka kevät, maaliskuussa olimme Kilpisjärvel-
lä, Tunturilapissa hiihtämässä. 
                                                 
56  Keskisuomalainen  21.5 .2002 
57  Keskisuomalainen  8.10.2002  
58  Koillis-Häme 15.6. 200 
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Jälleen, niin kuin joka 
vuosi puolisoni oli pystyttä-
nyt uuden näyttelynsä Jäm-
sän kirjastotalon näyttelysa-
liin, Hiidenkirnuun. 

”Sininen on Jorma-
Tapio Valkaman väri. Siitä ei 
pääse mihinkään” sanoo 
Keskisuomalaisen toimittaja. 

”Sininen on kaukai-
suuden väri, se on kiehtova”, 
vastaa Valkama  

Sininen 

Keskikesän mielenkiintoisin ohjelma oli Jouko Heikkisen esitys, jonka 
ohjelmana oli Lasse Heikkilän Balladi Ihantalasta. Esitystä edelsi 
komentajakapteeni Heikki Ahosen katsaus sotatilanteesta. 
Keskisuomalaisen pääkirjoitussivulla julkaistiin aiheesta Jorma -Tapio 
Valkaman kirjoittama kolumni.59

Syksyyn kuului Kansallisoopperan tähti-
laulajien konsertti ja oopperalaiset yllättivät 
kantaesityksellä.   Lied-laulajia oli keski-
kesässä kaksi: Pia Freund harpisti Kirsi Ki-
viharjun kanssa60 ja Judita Leitaite jälleen 
Liettuasta. Musiikkitieteellisen luennon piti 
FT Pekka Kuokkala. Mielenkiintoinen oli 
Matti Asikaisen sävellyskonsertti, jossa oli 
muun muassa ehdotelmia Nokian tunnus-
säveliksi. 

Pia Freund 

Aleksis Kiven päivä nostettiin esiin lokakuun 10. tavoitteena tehdä siitä 
traditio, mikä onnistui vain kolme kertaa. Hiidenkirnun tilaa oli vaikea 
saada viihtyisäksi syksyllä yhtä iltaa varten, joten Kiven päivän esiin tuo-
misesta luovuttiin. Pietarilaiset esittivät Mozartin oopperan Figaron häät.61

Tämän jälkeen emme enää tuottaneet Pietarista oopperaa, vaan  ainoas-
taan baletteja. Myös valtion taideavustusten päättäjät kehottivat meitä 
keskittymään balettiin. Niin teimme, mutta emme silti saaneet valtion-
avustusta. 

59 Keskisuomalainen  5.6.2003 
60 Koillis-Häme 3.7.2003 
61 Keskisuomalainen  15.5.2003 
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Vuosi 2004 
 
Valkaman Taideviikot 8.2.–19.12.2004 
Jämsä   Jämsänkoski   Jyväskylä 
Kevät 8.2.–29.4. Keskikesä 29.6.–15.7. Syksy 26.9.–19.12. 

Taideviikot täytti 25 vuotta ja Keskisuomalaisesta saattoi lukea Ahti 
Vielman onnittelut. Ahti Vielma oli Jorma-Tapio Valkaman vaeltajakaveri, 
yhdessä he olivat tehneet monet vaellukset Lapissa. Kirjoituksessa 
annettiin kokonaiskuva taideviikkojemme luonteesta.  62   Juhlaviikot olivat 
samalla osa Jorma-Tapion 50-vuotistaiteilijajuhlaa. 

Jyväskylä Sinfonia oli verrattain usein Valkaman Taideviikoilla, mut-
ta nyt mukana järjestämässä oli myös Jämsän kaupungin kulttuuritoimi. 
Kaupunki avusti Taideviikkoja säännöllisesti jollakin summalla ja kau-
pungin kulttuuritoimi saattoi toisinaan ottaa lisäksi hoitaakseen taiteilijoi-
den matkakuluja. Kevättä kynttelistä laulaa Pia Freund, mukanaan Petri 
Alanko huilussa ja Juhani Lagerspetz pianossa. Jyväskylä Sinfonia vierailee, 
lukee lehtimainoksessa, joka kertoo, että sinfonian ovat kutsuneet Valka-
man Taideviikot ja Jämsän Kulttuuritoimi yhdessä. 

Tämän vuoden taideviikkojen näyttely esitteli puolisoni 50 vuotista 
taiteilijanuraa. Taideviikkoja sävytti myös oman lisensiaatin tutkimukseni 
valmistuminen, aiheena Musiikkifestivaalit yritysten sponsoroinnissa. 

Paikallisista taiteilijoista Taisto Polven baritoniääni on kuulunut 
useissa konserteissa. Hän on saanut paljon julkisuutta ja tunnustusta esiin-
tymisistään kotimaisissa oopperoissa. Tämä oli hänen 20-
vuotisjuhlakonserttinsa.63 Eino Leinon päivänä oltiin kotiseutumuseolla. 
Jyväskylän kaupunginteatterista kutsuttiin Einari Vuorelan runoutta dra-
matisoiva esitys. Runouteen pohjasi myös Lasse Heikkilän Suomalainen 
messu, joka kuultiin Jämsänkosken kirkossa, olihan Jämsänkoski tullut 
meille vakituiseksi konserttipaikaksi. Syksyllä Aleksis Kiven päivänä esi-
tettiin Kihlaus-näytelmä harrastajavoimin. 

Jälleen näimme balettia nyt kolmen tanssikokonaisuuden sarjana: 
Carmen, Polovetsialaiset tanssit ja Unet Pietarin balettiteatterin ja sinfoniaor-
kesterin esittäminä Jyväskylän kaupunginteatterissa. 64Tämän vuoden 
huipun muodosti Radion Kamarikuoro johtajanaan Timo Nuoranne ja 
mukanaan barokkiyhtye. Kuoro oli irtisanottu Radiosta, joten konsertissa 
oli hyvästijätön tunnelma. 

 

  

                                                 
62   Keskisuomalainen 30.6.2004 
63  Koillis-Häme 29.6.2004 
64  Keskisuomalainen 16.11.2004 
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Vuosi 2005 

Valkaman Taideviikot 18.1.–4.12.2005 
Jämsä   Jämsänkoski   Jyväskylä 
Kevät 18.1.–22.2. Keskikesä 12.6.–24.7. Syksy 2.10.–4.12. 

Vuosi alkoi Jyväskylä Sinfonian kaksoiskonsertilla, joista ensimmäinen oli 
tammikuussa ja toinen helmikuussa. Sinfonian kapellimestari Patrick 
Gallois toi Jämsän vierailuihinkin upeat solistit. Siten Jämsänkosken 
konsertissa nähtiin solistina japanilainen pianotaiteilija Gabriel Tacchino ja 
Jämsän kirkossa kuukauden päästä ranskalainen harpputaiteilija Marielle 
Nordmann. 

Helkavirret tekivät Eino Leinon päivästä huikean vaikuttavan Eeva-
Maija Haukisen niitä esittäessä.65 Jälleen saimme kuulla Liedejä, esittäjinä 
Tove Åman ja Eeva-Liisa Suni. 

Ikoninäyttelystä tuli Keskikesän kohokohta. Jorma-Tapio ripusti sen 
oman kaupunkimme tavanomaiseen näyttelytilaan, Kivipankkiin. Jorma-
Tapion taiteilijaystävä, piispa Arseni, luovutti Vanhan Valamon teokset 
museon varastosta Helsingistä, josta Jorma-Tapio ne nouti. Teokset olivat 
esillä kuukauden, ja piispa Arseni kävi vielä esitelmöimässä niistä. Seu-
dullamme harrastetaan ikonimaalausta, joten harrastajat täyttivät nämä 
tilaisuudet. 

Piispa Arseni

65 Koillis-Häme 6.7.2005 
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Wanhan Ajan Kinkerit sijoitettiin kotiseutumuseolle, kun saatiin 
kirkkoherra ja kanttori rooleihin.   Yleisöä oli pyydetty, jos mahdollista, 
pukeutumaan kansallis- ja emännänpukuihin. Tunnelma oli mainio 
kuulusteluineen ja nuhdesaarnoineen.66 Yritimme seuraavaksi vuodeksi 
saada samaan Antin tupaan Wanhat Käräjät laamannin johdolla, mutta 
emme onnistuneet. Hauska tanssiyllätys tuli Hiidenkirnuun, kun kaksi 
nuorta tanssinopettajaksi kouluttautuvaa toivat sinne esityksensä. 

Pietarista saapui Tsaikovskin Joutsenlampi, nyt esittäjinä uusi baletti-
teatteri.67 Tuota Aleksandr Bruskinin ryhmää olimme aiemmin haaveilleet 
esiintymään, mutta silloin se tuntui kovin kalliilta. Tämän vierailun jäl-
keen he kävivät meillä toistuvasti vuoteen 2009 asti. Kävelimme rahoitus-
asian yli kuten aiemminkin: ensin tuli ohjelman valinta ja sanallinen sopi-
mus, sen jälkeen alkoi aktiivinen järjestäminen asian toteuttamiseksi. Ad-
venttikonserttina soi Jämsän kirkossa Vivaldia Helsingin Juniorijousten 
esittämänä. 
 

 
Russian Ballet Theatre; Joutsenlampi 

 

  

                                                 
66  Koillis-Häme 14.7.2005 
67  Keskisuomalainen 4.10.2005 
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Vuosi 2006 

Valkaman Taideviikot  2.7.–3.12.2006 
Jämsä   Jyväskylä 
Keskikesä 3.7.–16.7. Syksy 1.10.–3.12. 

Taideviikot toteutettiin heinäkuussa, kun kaupungin kulttuurijohto toivoi, 
että kaikki kuvataidenäyttelyt kaupungissa olisivat samaan aikaan. 

Aikaisemmista taiteilijoista konsertoi Judita Leitaite, mutta esiintyjiä 
oli uusiakin, kun esimerkiksi romansseja ja balladeja esitti Nicholas Söder-
lund pianistinaan Tuula Hällström. Jorma-Tapio Valkaman tekstejä lau-
suivat Terttu Tuominen ja Päivi Himanen taustoittajina viulisti Liisa Val-
kama ja pianisti Leena Pahkala. Edelleen ohjelmistossa oli kamarimusiik-
kiyhtyeitä ja Eino Leinon runoutta. Hilkka Törmälä, jämsäläinen lausuja, 
juhlisti Aleksis Kiven muistoa pitämällä runoillan.  

Tänä vuonna Jyväskylän Kesä toi avajaiskonserttinsa Jämsään ja Jy-
väskylä Sinfonian solistina oli upea Barbara Hendricks.68 Jämsän kulttuuri-
johto arvosti Jyväskylä Kesän vierailua, uhrasi siihen vaivaa ja rahaa ja 
vastaanotto vieraille oli upea. Sellaisesta emme me olleet uneksineetkaan. 
Valkaman Taideviikkojen ohjelmassa mezzosopraano Monica Groop kita-
risti Timo Korhosen kanssa aloittivat Jämsän kirkossa adventtiajan.69 

Vuosi 2007 

Valkaman Taideviikot 3.7.–9.12.2007 
Jämsä   Jyväskylä 
Keskikesä 3.7.–15.7.  Syksy 30.9.–9.12. 

Kitararisti Kai Nieminen ja oboisti Juha Markkanen aloittivat Keskikesän. 
Jälleen kuulimme lisää väkevää Eino Leinon Helkavirsien tulkintaa Eeva-
Maija Haukisen esittämänä. Jaakko Ryhänen ja Seppo Hovi konsertoivat 
viihdepainotteisesti. Patrick Gallois, Jyväskylä Sinfonian kapellimestari ja 
kansainvälisen tason huilutaiteilija, juhlisti keskikesää pianistipuolisonsa 
kanssa.70 Taideviikot oli tätä konserttia kauan toivonut ja odottanut. 
Syksyllä toinen hieno duo, Arto Noras ja Ralf Gothóni tähdittivät 
ohjelman, kun 17 vuotta oli kulunut heidän viime vierailustaan. 

68 Valkaman kotiarkisto 
69 Keskisuomalainen 28.11.2006 
70 Koillis-Häme 14.7.2007 
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Arto Noras ja Ralf Gothóni  
 

Artikkeli Keskisuomalaisessa herätti mielenkiinnon. Siinä Timo Tohmon 
tarkastelun kohteena oli kulttuuriin sijoitettu raha. Hän oli tehnyt tuosta 
aiheesta väitöskirjan (2007). 71 

Pietarista saimme jälleen balettiesityksen Tsaikovskin Pähkinänsärki-
jä, josta on useita ohjauksia. Meilläkin esityskerta oli kolmas ja kaikki esi-
tykset ovat olleet erilaisia. Nyt nähty eestiläinen koreografia oli ihastutta-
va. Maakuntalehden toimittaja kommentoi Sadun kimalluksesta.72  Safari-
kuoro Helsingin Juniorijousten kanssa aloittivat jouluajan. 
 
Vuosi 2008 
 
Valkaman Taideviikot 21.2.–23.11.2008 
Jämsä   Jyväskylä 
Kevät 21.2.–6.4. Keskikesä 24.6.–6.7. Syksy 9.10. 
 
Taideviikot oli viime vuosina keskittänyt ohjelmat vain Jämsään ja Jyväs-
kylään. Syynä oli pietarilaisten vierailu, joka vaati suuren voimanponnis-
tuksen ja kaiken huomion järjestäjältä. Seuraavan tapahtuman lipunmyyn-
ti, suhteiden uusiminen entisiin yrityksiin ja suhteiden solmiminen uusiin 

                                                 
71  Koillis-Häme 2.8.2007 
72  Keskisuomalainen 19.11.2007 
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oli aloitettava vuoden alusta. Samalla tuli suunnitella ohjelmia Jämsään. 
Saimmekin huikean helmikuun: Schubertin Winterreise-teoksesta tuli iki-
muistoinen kokemus, kun esittäjinä olivat Jorma Hynninen ja nuori pianis-
ti Kiril Kozlovsky. 

Yritysten henkilökunnan kulttuurisetelin käyttöön tuli verolain muu-
tos: konserttiliput ovat henkilökunnalle verottomia   kirjoittaa Jämsän seu-
dun ilmaisjakelulehti Vekkari. Meille sen vaikutus ei ulottunut, koska koh-
taamamme yritykset eivät sitä hyödyntäneet. Nyt onnistui Anna-Kristiina 
Kaappolan, Markus Niemisen ja Maija Weitzin vierailu. 73 Kaappolaa oli 
odotettu esiintymään jo monta kertaa, mutta  aina hän joutui perumaan 
tulonsa. Hän oli juuri tullut Salzburgin ja Pariisin musiikkielämän tietoi-
suuteen. Konsertti ihastutti yleisön. 

Anna-Kristiina Kaappola 

Keskikesän ohjelmisto muodostui useista kamarimusiikillisista duoista. 
Jämsän seurakunta teki yhteistyötä Taideviikkojen kanssa. Seurakunnan 
kanttorin, urkutaiteilija Marko Kuparin johdolla oli seurakunnan musiik-
kielämästä tullut vireä ja tasokas. Kirkossa oli useastikin kamarimusiikil-
lista ohjelmaa, lähinnä duokonsertteja. Valkaman Taideviikkojen tuotta-
miin suuriin kirkkomusiikkiteoksiin seurakunta ei kuitenkaan milloinkaan 
tullut mukaan, vaan seurakunnalta vuokrattiin kirkkotilat, myöskin seu-
rakuntakeskuksen tilat lied-konsertteihin.  

Tsaikovskin baletti Prinsessa Ruusunen vieraili Pietarista.74 Kyseinen 
balettihan oli ollut pietarilaisten ensivierailun ohjelmassa ja nyt se esitet-
tiin uudestaan. 

73 Vekkari 27.11.2008 Valkaman kotiarkisto. 
74 Keskisuomalainen 20.11.2008 
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Vuosi 2009 
 
Valkaman Taideviikot 30. Juhlavuosi 21.5.–1.11.2009 
Jämsä   Jyväskylä 
Keskikesä 21.5.–6.7. Syksy 4.10.–1.11. 
 
Juhlavuoden avasi Jorma-Tapio Valkaman Retrospektiivinen 
Taidenäyttely.75 Taidenäyttely koottiin Hiidenkirnuun, niin kuin ennenkin 
30 vuoden aikana oli tehty. Kuvaamataidonlehtori Paavo Keskinen valitsi 
teokset ja huolehti niiden ripustamisesta koska taiteilija itse ei sairauden 
vuoksi voinut sellaista tehdä. 

Avajaistilaisuudessa kuultiin: Jämsän kaupunginjohtajan Tapani 
Mattilan puhe, joka oli kuin arvokas lahja. Tällaista kiitosta ei oltu 30 vuo-
den aikana vielä kaupungin johdolta saatu. Kaupunki oli avajaistilaisuu-
den isäntä, tuoden vieraitaan ja kaupunginjohtaja ojensi vielä Valkamille 
arvokkaan Jämsä-mitalin.76 Avajaisissa oli ohjelmana Lassi Nummen  ru-
noteos Matkalla niityn yli” soitinyhtyeen taustoittamana. Myös Keskisuo-
malainen huomioi Taideviikkojen juhlavuoden.77 

Keskikesän muu ohjelma si-
sälsi Keski-Pohjanmaan Ka-
mariorkesterin konsertin joh-
tajana Juha Kangas. Tämä 
kauan odotettu ja toivottu 
kamariorkesteri ihastutti esiin-
tymisellään. Ohjelmistossa oli 
myös sooloharpisti Vuokko 
Ahtilan konsertti, joka oli har-
vinaisuus. Lisäksi kuultiin 
Jorma-Tapio Valkaman runoja 
Marketta Juvenin lausumana 
Juhani Raiskisen istuessa 
flyygelin ääressä. Runoilija 
kuunteli ne pyörätuolissa is-
tuen ja nautti kuulemastaan 
suuresti. Vielä yksi ilta sisälsi 
Kilpisen Tunturilauluja.  

 
 

Juha Kangas, Liisa Valkama ja Jorma-Tapio Valkama 

                                                 
75  Koillis-Häme  20.6.2009 
76  Koillis-Häme  20.6 2009 
77        Keskisuomalainen 24.6.2009 
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Baritoni Taisto Polvi oli kutsuttu niitä esittämään.  Jorma-Tapion mie-
likuviin ne toivat hänelle rakkaat Lapin maisemat. 

Tsaikovskin Joutsenlampi baletti Jyväskylän kaupunginteatterissa jäi 
pietarilaisten viimeiseksi. Sitäkin Jorma-Tapio seurasi pyörätuolista. Val-
kaman Taideviikot oli toiminut 30 vuotta. 

In Memoriam 
Jorma-Tapio Valkama nukkui ikiuneen lyhyen, mutta ankaran sairauden 
vuoksi 27.11.2009. Valkaman Taideyhdistys päättyi ja taideyhdistyksen 
hankkimat 25 Jorma-Tapio Valkaman teosta lahjoitettiin sijoituspaik-
koihinsa Jämsän kaupungille, Jämsän aluesairaalalle, Jämsän seurakunnal-
le ja UPM-Kymmenelle. 

Liisa Valkama, Jorma-Tapio Valkama, Marketta Juven ja Juhani Raiskinen 

Viimeiset 5 vuotta 2010–2014 

Vuosi 2010 

Valkaman Taideviikot 16.5. – 25.10.2010 

Jatkoin toimintaa yksityisenä kulttuurintuottajana.  
Jorma Uotisesta tuli taideviikkojen tähtiesiintyjä useaksi vuodeksi. Nyt 
ensikäynnillään hän lauloi chansoneita trion säestyksellä. Muista esiinty-
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jistä Hanna Rantala, syntyään jämsäläinen, hellytti kotiseutunsa kuulijat 
liedeillä. Rantala osallistui ainoana suomalaisena Savonlinnan ensimmäi-
siin oopperalaulukilpailuihin. Muuta kamarimusiikillista ohjelmaa edusti 
dresden/moskovalainen huilupianoduo. Ohjelmistoon merkitty Anna 
Kristiina Kaappolan tähdittämä Wolfin italialainen laulukirja jäi ohjelmis-
ton lehdille, kun Kaappola joutui perumaan tulonsa. Hänen sijastaan kon-
sertoi Jorma Hynninen pianistinaan Ilkka Paananen. He esittivät Merikan-
non laulusarjan ”Elämänkaari.” 

Muistokonsertti Jorma-Tapiolle sävytti juhlavaksi koko kesän ohjel-
miston. Muistokonsertin päänumero oli Kai Niemisen uruille säveltämä 
teos ”To the memory of Jorma-Tapio Valkama,” diplomiurkuri Marko Ku-
parin esittämänä. Jorma-Tapio oli tutustunut jyväskyläläiseen kitarataitei-
lija Kai Niemiseen Jyväskylä Sinfonian konserteissa, joihin heillä molem-
milla oli kausilippu. Konsertin väliajalla he kävivät muistiin jääviä keskus-
teluja. Muistokonsertin koko ohjelma löytyy kotiarkistosta. 78 

Kai Nieminen       Marko Kupari 
 

Vuosi 2011 
 
Jorma Uotinen kutsuttiin toistamiseen, nyt tanssin edustajana. Hänen mu-
kanaan oli kuuden tanssijan ryhmä Pori Dance Company Liisi Nojosen 
ohjauksessa. Tanssi-illasta kirjoittaa sekä Keskisuomalainen  että ilmaisja-
kelulehti Vekkari 79 Nähtiin muun muassa Uotisen kuuluisa teos Diiva, 
jonka hän on tehnyt Verdin musiikkiin.  

Liediä edusti Pia Freund Kristian Attilan kanssa. Freundin ohjelmisto 
sisälsi harvinaisuuksia, kuten Kaija Saariahon sävellyksiä. Kevyempää 
ohjelmistoa edusti operettimusiikki Marjatta Airaksen ja Jussi Främlingin 
esittämänä. Suuri Jyväskylä Sinfonian kirkkokonsertti täytti jämsäläisylei-
söllä kirkon Patrick Galloisin johtaessa huilusolistina, johon myös Kalevi 
Kiviniemi liittyi urkusolistina. 

                                                 
78        Keskisuomalainen /Valkaman kotiarkisto 23.6. 2010 
79       Vekkari /Valkaman kotiarkisto 16.6. 2011 
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Vuosi 2012 

Mustakallio-laulukilpailun voittaja Miina-Liisa Värelä käynnisti taideviik-
kojen konserttiohjelman. Värelällä on sukujuuria Jämsässä, joten konsertti 
sai runsaan huomion jämsäläisiltä. Jälleen upea oboistimme Aale Lindgrén 
ilahdutti ystävineen. Hän ei jätä ketään kylmäksi. Jorma Uotinen esiintyi 
nyt kolmannen kerran peräkkäisinä vuosina. Hän sai yleisöä Jyväskylästä 
asti tanssiinsa Pori Danse Companyin kanssa.  

Kaksi kirkkokonserttia toteutettiin yhdessä Jämsän seurakunnan 
kanssa. Sivukirkoissa oli kesäasukkaiden kirkkopyhä ja ohjelmistossa oli 
sekä runoutta että musiikkiesityksiä kuuden solistin voimin. Lokakuussa 
kuultiin vielä Mozartin Requiem Jyväskylä Sinfonian ja Musica-kuoron 
esittämänä. Keskisuomalainen huomioi Jorma Uotisen ja Pori Danse 
Companyin vierailun Jämsässä.

Professori Lasse Kangas kiinnittää huomiota Keskisuomalaisen kir-
joituksessaan tasa-arvon toteutumiseen kuntapalveluissa: ”Yhteiskuntapo-
litiikan yhdeksi perustavoitteeksi on otettava kansalaisten yhdenvertai-
suus asuinpaikasta riippumatta”, hän kirjoittaa. 80 

Vuosi 2013 

Jälleen Jyväskylä Sinfonia tuli vierailulle. Tämä orkesteri on kutsuttu lähes 
vuosittain esiintymään. Lähellä olevan sinfoniaorkesterin vierailu kuuluisi 

jokaisen kaupungin järjestää asukkailleen, ellei 
kaupungissa pidetä yllä edes jousikvartettia. 
Konsertti oli ihastuttava japanilaissolistinsa 
kanssa.81 Tianva Yang soitti kahdeksan vuo-
denaikaa: neljä Vivaldilta ja neljä Piazollalta 
samalla ohjaten orkesteria. Tänä kesänä kuul-
tiin myös tamperelaista musisointia, kun Tam-
pere Filharmoniasta koottu Tampere Chamber 
esiintyi naisklarinetisti solistinaan. Liediä 
edusti jämsäläissyntyinen Hanna Rantala pia-
nistinaan Kiril Kozlovsky, Hanna Rantala on jo 
saanut paikan Kansallisoopperassamme. 

Tianva Yang 

Jousikvartetti ja ortodoksiyhtye täydensivät ohjelman. Ortodoksikuoron 
myötä tuli piispa Arseni pitämään esitelmän vanhoista ikoneista. Jämsän 

80  Keskisuomalainen 19.9. 2012 Valkaman kotiarkisto 
81 Jämsän Seutu 14.6. 2013 Valkaman kotiarkisto 
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seurakunnan kanssa toistettiin kahdessa sivukirkossa konsertit edellis-
vuoden tyyliin. Kyseessä olivat konsertit kesäasukkaille heidän nimikko-
pyhänään. 82 Järjestäjä oli tyytyväinen: tästä kesästä tuli ihan kelvollinen 

festivaalin edustaja.   
 
Vuosi 2014 
 
Valkaman Taideviikkojen viimeinen vuosi 
 
Talvi 30.1. Keskikesä 30.5.–16.6. Syksy 23.10. 
 
Tänä vuonna sijoitettiin kaksi ohjelmaa Valkaman taidegalleriaan. Toinen 
oli Anne Kaupin pianokonsertti Ligeti-ohjelmalla ja toinen paikallisen tai-
teilijan, Hilkka Törmälän runoiltapäivä. Taidegalleriassa on tasokas flyy-
geli ja tuoleja 40 vieraalle, joten se kyllä soveltuu pieneksi konserttisaliksi, 
mikäli sellaista tulevaisuudessa tarvitaan. 

Jorma Uotinen oli kutsuttu Trionsa kanssa 
laulamaan chansoneita. Hänellä on vankka 
suosijoiden joukko, joka jaksaa toivoa hänen 
kutsumistaan. Tämä oli neljäs hänen vierai-
luistaan, joista kaksi on ollut tanssiohjelmia. 
Jaakko Ryhänen viiden oppilaansa kanssa oli 
myös juhlistamassa tätä viimeistä vuotta. Ry-
hänen oli taideviikkojen alkuvuosina 1982 
ensimmäinen nimekkäistä suomalaisista 
esiintyvistä taiteilijoista ja nyt festivaalin vii-
meisenä vuotena hänen konserttinsa ikään 
kuin sulki ympyrän. 

Jorma Uotinen 
 

Sinfonia Lahti oli aivan uusi tuttavuus. Yhteyksiä Lahden kaupunginor-
kesteriin oli ollut aiemminkin, mutta lähinnä sijainnut Jyväskylän Sinfo-
niaorkesteri oli kuitenkin saanut kutsun juuri läheisyytensä vuoksi, koska 
se vaikutti kustannuksiin. Jaakko Kuusiston aiempi tapaaminen sai aikaan 
kutsun esittämisen Lahden kaupunginorkesterille. Kuusisto esiintyi itse 
viulusolistina ja kapellimestarina. Jämsäläisyleisö otti konsertin uteliaana 
ja arvostaen vastaan. 83 

Taideviikkojen ohjelmiston tavoitteena oli ollut tuottaa asuinseudul-
leen vähintään kaksi sinfoniaorkesterin konserttia vuodessa. Näin viimei-

                                                 
82        Valkaman kotiarkisto 10.6. ja 17 6. 2013 
83         Jämsän Seutu 2.6.2014. Valkaman kotiarkisto 
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senä vuonna tuo tavoite toteutui kolme kertaa: tammikuussa Jyväskylä 
Sinfonian, toukokuussa Sinfonia Lahden ja lokakuussa jälleen Jyväskylä 
Sinfonian konsertti. Käytäntö Jyväskylä Sinfonian kanssa on ollut, että in-
tendentin kanssa neuvotellaan, mikä konserteista olisi Jämsään sopiva. 
Konsertti Jämsässä on toteutettu sitten joko päivää ennen tai päivä jälkeen 
Jyväskylän konsertin. Tammikuisen konsertin solistina oli orkesteriin äs-
ken kiinnitetty japanitar, oboisti Nahoko Kinoshita ja kapellimestarina 
juuri aloittanut Ville Matvejeff.  

On ollut selvästi havaittavissa, että sinfoniakonserttien yleisö lisään-
tyy ja yleisö ottaa konsertit innostuneena vastaan. Anne Kaupin konsertti 
Ligeti-ohjelmalla sai myös paikallislehden huomion. Sisarukset, pianisti 
Jenni Kupari ja urkuri Marko Kupari tekivät mielenkiintoisen konsertin 
Jämsän kirkossa. Ohjelmiston päänumero oli Beethovenin pianokonsertti 
nro 1C-duuri pianistin soittaessa sen alhaalla kirkkosalissa uruille sovite-
tun orkesteriosuuden tullessa urkulehteriltä. Onnistuneesta kokonaisuu-
desta kirjoittaa Keskisuomalaisen kriitikko. Artikkeli on Valkaman kotiar-
kistossa 84 

Jyväskylä Sinfonian vierailu lokakuussa 23. 
päivä päätti Valkaman Taideviikkojen 35-
vuotisen olemassaolon. Konsertin kapellimes-
tarina ja solistina oli Olli Mustonen ja hänen 
sisarensa cembalotaiteilija Elina Mustonen 
toisena solistina. Tähän konserttiin päättyivät 
Valkaman Taideviikot. Viimeinen konsertti oli 
merkittävä siinäkin suhteessa, että Liisa Val-
kama kuuluu samaan sukuhaaraan Mustosia 
kuin konsertin solistit Elina ja Olli Mustonen. 

Olli Mustonen 

84  Keskisuomalainen 16.6.2014 



HISTORIIKIN SYSTEMAATTINEN JÄSENTELY  

 Esiintyvät taiteilijat tekevät festivaalin 

Esiintyvien taiteilijoiden ohjelmistot tekevät festivaalin, sen ilmeen ja sen tason. 
   Siten ratkaisevaa on se, kuka tai ketkä on kutsuttu esiintymään  

Kamarimusiikin artistit, ovatpa lied-laulajia tai instrumentalisteja, edusta-
vat musiikin esittäjien ylintä tasoa. Laulutaiteen vaativimpia teoksia liene-
vät liedit ja niinpä ne ovat esittäjilleenkin vaativia. Pianisti ei ole liedeissä 
säestäjä, vaan tulkinta sisällöstä jakaantuu molemmille esittäjille tasapuo-
lisesti. Siten liedpianismi eroaa omaksi taiteenlajikseen. Vaativimmillaan 
sooloinstrumentalisti on lavalla yksin. Kamarimusiikkiin kuuluvat soi-
tinyhtyeet, triot ja kvartetit. Kun 1982 Jaakko Ryhänen oli avannut solisti-
pankin, niin 1985 ohjelmistossa olivat Jorma Ylösen sello ja pianisti Martti 
Rautio sekä Olli Mustonen ja Juhani Lagerspetz. Arto Noras astui Valka-
man Taideviikkojen ohjelmistoon seuraavana vuonna. Hän toisti sitten 
käyntinsä viisi kertaa. Noras johti Naantalin Musiikkijuhlia samaan ai-
kaan.  

Lied-konsertit kasvoivat kuuluisilla lied-sarjoilla. Savonlinnassa 
olimme tutustuneet Walton Grönroosiin. Hänen konserttinsa sisälsi Franz 
Schubertin Joutsenlaulu-sarjan. Lisää Schubertia seurasi Ralf Gothónin 
ohjelmistoissa. 

Schubertin Winterreise Tom Krausen ja Ralf Gothónin esittämänä on 
ehkä yksi Valkaman Taideviikkojen korkeimmasta tarjonnasta Sibeliuksen 
Kullervo-sinfonian kanssa, jonka esittäjät olivat Tampere Filharmonia so-
listeineen. Tom Krausen tullessa sittemmin uudestaan hänen ohjelmis-
toonsa kuuluivat Schumannin, Mahlerin sekä Sibeliuksen teoksia. 

Useat taiteilijat tulivat uudestaan. Taiteilijain palaaminen vuoden tai 
kahden kuluttua auttoi järjestäjää 

Ralf Gothóni konsertoi Suomessa vain harvoissa paikoissa, joista 
Naantalin Musiikkijuhlat oli merkittävin. Tultuaan 1988 ensimmäisen ker-
ran Valkaman Taideviikoille hän esiintyi festivaalillamme neljänä kesänä 
peräkkäin konsertoiden usein kahdella ohjelmistolla saman vierailun ai-
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kana eri taiteilijoiden kanssa. Gothónin kautta saimme Amterdamista viu-
lutaiteilija Mark Lubotskin ja Hampurista viulutaiteilija Ana Chumachen-
kon. Gothóni majoittui käynneillään kodissamme ja hänestä tuli avain-
henkilö ohjelmistolle jatkossakin. Hänen yhteytensä taidemaailmaan oli-
vat merkittäviä. 

Tom Krause konsertoi taideviikoillamme viisi kertaa muutaman 
vuoden välein, silloin kun hän oli Suomessa. Pianistinaan hänellä oli aina 
eri henkilö. Suuret teokset vaativat yhteisharjoittelua ja, kun taiteilijat saat-
toivat tulla eri puolilta maailmaa, he tarvitsivat muutamia päiviä harjoitel-
lakseen yhdessä. He asuivat kodissamme tai hotellissa ja harjoittelivat päi-
vittäin kodissamme. 

Suuren huomion ansaitsee kuuluisa tenorimme Peter Lindroos, joka 
poikkesi konsertoimaan tullessaan Napolista lomamatkalle kotimaahan. 
Myös Pia Freundin kaunis sopraano kuului monien vuosien ajan ohjelmis-
tossamme. Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi oli Jämsän kirkon urkuparvella 
useita kertoja taideviikkojemme kutsumana. Uusi huippunimi oli kiinalai-
nen koloratuurisopraano Dilber. Hän oli tullut 1984 Mirjam Helin laulu-
kilpailuissa läntisen laulumaailman tietoisuuteen. Hän vieraili taidevii-
koillamme ensimmäisen kerran 1987 ja sen jälkeen vielä neljästi kymme-
nen vuoden aikana. Myös liettualainen sopraano Judita Leitaite ilahdutti 
Suomen-vierailuillaan useita kertoja, samoin prahalainen kitaristi Stepan 
Rak.  

Todellinen yksittäisten huipputaiteilijain tihentymä osuu festivaa-
limme ensimmäisen 17 vuoden aikajanalle, vuodesta 1986 vuoteen 1997. 
Näistä huipputaiteilijoista Gothoni ja Noras kävivät konsertoimassa vielä 
2007. Jorma Hynninen tuli ensimmäisen kerran 1990 ja oli ohjelmistossa 
myös 2010. Jaakko Ryhäsestä tuli vakiokävijä. Oltuaan taideviikkojemme 
ensimmäinen suomalaistähti 1982, hän konsertoi useita kertoja ja sulki 
ympyrän konsertoiden myös vuonna 2014. Edellä mainitut taiteilijat muo-
dostivat pohjan ohjelmistollemme toistaessaan vierailunsa useiden vuosi-
en ajan ja heidän ohjelmistonsa sävytti festivaalimme. Yhden tai kaksi ker-
taa taideviikoillamme konsertoineita on monien vuosien jaksossa paljon-
kin, kuten muun muassa Seppo Ruohonen ja Anna-Kristiina Kaappola. 

Lied-pianistit olivat meille tärkeitä. Ilmo Ranta, Ilkka Paananen, Mai-
ja Weitz, Gustav Djubsjöbacka, Jussi Främling ja Kiril Kozlovsky vieraili-
vat usein. He kaikki työskentelivät nimekkäiden taiteilijain kanssa ja tun-
sivat taidemusiikin edustajat koko valtakunnassa. Heiltä saattoi kysyä, 
ketä he suosittelivat esiintymään juuri tähän tilaan ja kenellä oli meille 
sopivaa ohjelmistoa 
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Kamarimusiikilliset yhtyeet ja kamariorkesterit 
Kamarimusiikilliset kokoonpanot, triot, kvartetit ja kamariorkesterit itses-
sään sisälsivät hienoja taiteilijoita. Useat kamariyhtyeistä olivat ulkomaisia 
kuten Diabelli-trio ja ranskalainen Saksofonikvartetti, joiden vierailu ta-
pahtui yhteistyössä Jyväskylän Kesän kanssa. Huomattavia esiintyjiä oli-
vat Wienin Jousikvartetti, Petersburg Ensemble Violin sekä Pietarin Sello- 
orkesteri. Kamariorkestereita olivat New American Chamber Orchestra ja 
Moskovan Kamariorkesteri. Suomalaisista Helsingin Juniorijouset Gesa 
Szilvayn johdolla vierailivat kaksi kertaa. Keski-Pohjanmaan Kamariorkes-
teri Juha Kankaan johdolla jätti ikimuistoisen jäljen Taideviikkojen täyttä-
essä 30 vuotta.  

Kaikki taiteilijat eivät musisoineet. Puheohjelmista huomattavia oli-
vat muun muassa Seela Sella, Inkeri Mertanen, Sirkka Saarikoski, Eeva-
Maija Haukinen ja Sylvi Salonen, sekä monologinäytelmillä esiintyneet 
Seppo Mäki ja Ahti Jokinen. Moderni tanssi oli ollut alkuvuosina ohjelmis-
toissa säännöllisesti, kunnes 1997 alkoivat isot klassiset niin sanotut ko-
koillan baletit. Moderni tanssi palasi festivaalin loppuvuosiin lähinnä Jor-
ma Uotiseen ja porilaiseen Liisa Nojosen tanssiryhmään tutustumisen 
myötä. 

Toinen kausi eli vuodesta 1997 lähtien taideviikot painottuivat pieta-
rilais-vierailuihin, baletteihin ja oopperaan. Pietarilaisten mukanaan oli 
aina sinfoniaorkesteri. Heidän vierailunsa kuitenkin jäi aina Jyväskylään, 
mistä poikkeuksena oli pietarilaisten ensimmäinen käynti, jolloin kuultiin 
Jämsän kirkossa Mozartin Requiem ja Jokivarren koulun lavalla nähtiin 15 
balettilaista.  Jämsän ohjelmat haluttiin pitää laadukkaina huolimatta suu-
resta panoksesta pietarilaisvierailuihin. Suuria kirkkomusiikkiteoksia oli 
jo tuotettu muutamia kuten Haydnin Luominen ja Bachin Johannespassio 
kaksi kertaa, Mozartin Requiem kaksi kertaa sekä Händelin Oratorio Mes-
sias. Kaksi kertaa kutsuimme Tampere Filharmonian, joiden ensivierailul-
la saimme Sibeliuksen Kullervo-sinfonian. Suurissa musiikkiteoksissa oli 
orkesteri, kuoro ja luonnollisesti nimekkäät solistit. 

Joulukonsertit alkoivat yhdeksänkymmentäluvun lopussa toistuen 
seitsemänä jouluna. Kuorovierailuja oli toistuvasti ja ne korvasivat suuret 
kirkkomusiikkiteokset, joista oli luovuttava. Poikakuoroja kutsuttiin usei-
ta. Vetelin Poikakuoron jälkeen seurasi kaksi Eestin Poikakuoron vierai-
lua. Myös tamperelainen Pirkanpojat kävi näyttämässä taitojaan. Kuoro-
vierailujen huipuksi muodostui Radion Kamarikuoron konsertti kuoron 
viimeisenä esiintymisvuotena 2004 Timo Nuoranteen johdolla. Jyväskylä 
Sinfoniasta tuli vakinainen kävijä yhdeksällä vierailullaan. 
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Kokemukset taideyhdistyksestä 

Toimintamme alussa olimme koonneet toimikunnan, jossa oli Jämsän, 
Jämsänkosken ja Kuhmoisten edustus. Näin halusimme vahvistaa kuulu-
mistamme omaan seutuumme. Jämsän kaupungin hallituksen edustaja 
toimi puheenjohtajana. Vaikka taideviikkojen toimikunnassa oli Jämsän 
kaupungin edustus, ei se näytä asiakirjojen mukaan merkinneen sen 
myönteisempää asennetta taideviikkoja kohtaan. Kaupungin hallituksen 
edustajat olivat oman alansa virkamiehiä, joille taideasiat eivät olleet ko-
vin tuttuja. Kaupungin tuki ei voimistunut, vaikka taideviikkojen näky-
vyys ja voima vuosittain kasvoi. 

Vuonna 1996 perustettiin taideyhdistys. Siihen mennessä Taideviik-
koja oli toistettu säännöllisesti 17 vuotta, yhtään vuotta ei ollut jätetty vä-
liin vaikeuksista huolimatta. On tavallista, että kun päätetään pitää niin 
sanottu välivuosi – yleensä huonon taloustilanteen vuoksi – jatkoa ei seu-
raa. Tietenkin pohdittiin muutosta ja vaihtoehtoja taideviikoille, kun valti-
onapua ei onnistuttu saamaan. Oman kaupungin avustus pysyi entisenlai-
sena eikä säätiöajatus onnistunut, jolloin päädyttiin taideyhdistyksen pe-
rustamiseen. 

Kaupungin elinkeinoyhtiö Jämsekin toimitusjohtajan johdolla laadit-
tiin asiakirjat. Yhdistyksen hallitukseen tulivat kaupungin ja UPM:n edus-
tus, Keski-Suomen tilitoimiston paikallinen johtaja rahastonhoitajaksi, 
Jorma-Tapio Valkama hallituksen jäseneksi ja Liisa Valkama toiminnanjoh-
tajaksi. Astuimme niin kutsutulle kolmannelle sektorille. 
Taideyhdistyksen myötä toiminnan sävy muuttui virallisemmaksi ja toi-
minnanjohtaja koki tehtävät entistä painavammiksi. Tuli vieraita ihmisiä, 
joille oli vastuussa toiminnasta, vaikkakin talousvastuu oli edelleen Val-
kaman perheellä. 

Kun sitten tuli ankara vuosi 1997 tappioineen hallituksen vapaus ta-
loudesta oli merkittävä. Mikään johtokunta tai hallitus ei pysy, jos se on 
vaarassa joutua vastuuseen tappioista. Kaupungin torjuva asenne saa-
maamme tappioon sai Liisa Valkaman matkustamaan Hämeenlinnaan 
tapaamaan kaupungin kulttuurijohtoa. Ajatuksena oli tutkistella, miltä 
tuntuisi Valkamien muutto Hämeenlinnaan. Koti oli kuitenkin rakennettu 
Jämsään, eikä pohjimmaltaan tehnyt mieli siirtää elämää uuteen ympäris-
töön. 

Taideyhdistyksen hallituksella oli talousvastuun puuttumisesta huo-
limatta tärkeä merkitys sen asiantuntemuksen vuoksi, mitä jäsenet edusti-
vat. Hallituksen jäsenillä oli työnsä kautta kokemusta elinkeinoelämästä, 
yhteiskunnallisista asioista ja rahataloudesta. Hallituksen pitkäaikaisim-
mat jäsenet olivat tilitoimiston johtaja Irma Haikka ja varatuomari Pertti 
Peltola. He edustivat pysyvyyttä ja olivat läsnä koko toiminnan ajan. Irma 
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Haikan ammattitaito rahastonhoitajana oli luonnollisesti erittäin tärkeä 
asia. Mieleen painuvaa oli Pertti Peltolan suhtautuminen kriisivuoteen, 
joka oli seuraus ensimmäisestä pietarilaisvierailusta. Hän tunsi yritysten 
käyttäytymisen tappiotilanteissa joissa toiminnanjohtaja saa lähteä en-
simmäisenä. Hän kuitenkin alkoi heti toimimaan: UPM tilasi Valkaman 
Taideviikoilta juhlakonsertin tehtaan 110-vuotisjuhliin, ja paikallislehteen 
pantiin haastekeräys.  Hallituksen jäsenet eivät puuttuneet ohjelmiston 
suunnitteluun. Useana vuotena lakisääteiset kokoukset olivat ainoat ko-
koukset ja varsinainen yhdistyksen ydin muodostui hallituksesta. 1990- 
luvun loppuvuosina käynnistettiin kannatusyhdistys, joka toimi muuta-
mia vuosia. Siinä oli lähes sata jäsentä, mutta koska sen ylläpito jäi toi-
minnanjohtajan tehtäväksi, siitä piti luopua, kun taideviikkojen ohjelmis-
tot kasvoivat ja vaativat entistä enemmän huomiota. Kannatusyhdistys 
olisi ollut mielenkiintoinen kehittämisen kohde. 

Hakemuksiin kunnan kulttuuritoimelta ja läänin taidetoimikunnalta 
taideyhdistys antoi pontta ja uskottavuutta. Tässä vaiheessa 1990-luvun 
lopussa kunnan asenne kolmannen sektorin kulttuurityöhön alkoi saada 
myönteisiä piirteitä. Talouslaman koetellessa kunnan taloutta sen asenne 
muuttui myönteisemmäksi yksityisen kulttuurityötä kohtaan. Kulttuuri-
toimi saattoi tilapäisesti lisätä avustustaan, koska ”nyt arvostetaan erit-
täinkin kansalaisjärjestöjä ja yksityisiä toimijoita” selitti kulttuurijohtaja. 
(Ritva Hellstén -09). Vuodesta 2006 lähtien myös pk-yritykset eli pienet ja 
keskisuuret yritykset, olivat entistä kiinnostuneempia taiteen tukemisesta. 
Koko maassa ilmasto muuttui taidekulttuuria suosivammaksi.   Jorma-
Tapio Valkaman poisnukkumisen jälkeen marraskuussa 2009 taideyhdis-
tyksen hallituksessa ilmeni mielipide, että festivaali oli tullut päätepistee-
seensä, 30 vuotta kestäneen toimintansa jälkeen. Kuitenkin olin jo valmis-
tellut ohjelmaa seuraavaa kesää varten. Tunsin aktiivisen tekemisen autta-
van surussani, joten jatkaminen tuntui mielekkäältä, nyt yksityisenä kult-
tuurintuottajana. Tavallaan tässä oli paluu taideviikkojen alkutilanteeseen.  

Vaikkakin taideyhdistys oli toiminnaltaan melkein nimellinen, koska 
sillä ei ollut talousvastuuta, se olemassaolollaan aiheutti toiminnanjohta-
jalle paineita. Hämmästyttävää on ollut huomata, kuinka painavan stres-
sin tuo edellinen jakso oli aiheuttanut. Nyt yritysvetoisena kaikki tuntui 
helpommalta, kun on vastuussa vain itselleen. Valkaman Taideviikot on 
palannut alkutyyliinsä, jolloin ei ollut paineita, oli vain iloa onnistumises-
ta. 
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Yhteydet Pietariin 

Emme olleet monista yrityksistämme huolimatta saaneet taideviikoillem-
me valtionavustusta. Jämsän konsertit oli pidettävä säästöliekillä, koska ne 
harvoin tuottivat pääsylipuilla esiintyjien kulut. Jämsän kaupunki avusti 
hieman, mutta sen nielivät jo ilmoitukset ja painotyöt. Lisäksi valtion ta-
holta mainittiin ehdoksi, että Jämsän kaupungin tuen on oltava suurempi 
ennen kuin valtio antaa tukensa. Vähäinen oman kaupungin osuus johti 
yritysyhteyksiin, jotka näyttivät ainoalta keinolta jatkaa eteenpäin. Tuen 
puuttuminen oli haaste, joka oli pitänyt ratkaista aiemminkin. Jos olisi no-
jattu julkiseen rahaan, olisi tuskin lähdetty etsimään muita kanavia ja olisi 
vain lopetettu toiminta. 

Savonlinnan Oopperajuhlien Koulutusinstituutilla oli Pietarin Kon-
servatorion kanssa taiteilijavaihtoa. Olimme saaneet olla mukana instituu-
tin tekemillä matkoilla Pietariin, ja ensimmäiset esiintyjät Pietarista tulivat 
näiden käyntien kautta. Vuonna 1991 kaksi nuorta taiteilijaa, harpisti ja 
huilisti, seuraavana vuonna 14 nuoren sellistin orkesteri opettajansa pro-
fessorin kanssa, sitten, kahdeksan naisviulistia pianistin kanssa ja vuonna 
1994 saksofonitrio. Vuonna 1996 tuli jälleen useita esiintyjäryhmiä Pieta-
rista. Vuonna 1996 veimme ensimmäisen kerran ohjelmaa Jyväskylään: 
kahdeksan balettitanssijaa Pietarin Mariinskista sekä Tšaikovskin ooppera 
Jolanta konserttiversiona sekä Jämsässä että Yliopiston juhlasalissa.  

Lähtökohta suurille pietarilaisvierailuille oli radion kulttuuriohjelma, 
jossa mainittiin, että Pietarissa on alkanut toimia Suomen Pietarin-
Instituutti, jonka tarkoitus on kehittää Suomen ja Pietarin välisiä kulttuu-
riyhteyksiä. Otimme yhteyden opetusministeriöön ja saimme puhelinyh-
teyden Pietariin, josta vastasi suomalainen Tiina Falck, kansallisooppe-
ramme laulajan Jorma Falckin tytär. Hänelle esitimme toiveemme sinfo-
niaorkesterista ja baletista. Sittemmin saimme viestin, että kapellimestari 
haluaa nähdä tapahtumapaikan. Niinpä kapellimestari Andrei Petrenko ja 
Tiina Falck kävivät katsastamassa konserttipaikat Jyväskylässä ja Jämsäs-
sä. 

Suuret pietarilaisten vierailut sitten toistuivat 13 seuraavan vuoden 
aikana, vuodesta 1997 vuoteen 2009. Suomen Pietarin Instituutti oli alku-
vuodet taustayhteisö, sitten tuli muutos ja yhteydet hoidettiin Pietarissa 
sijaitsevan Suomen Pääkonsulaatin kautta. Esityksiä varten vuokrattiin 
Jyväskylän kaupunginteatteri, koska se oli ainoa estradi maakunnassa, 
mihin 150 henkilöä käsittävät esitykset saattoi sijoittaa, Kun järjestäjä oli 
tottumaton, ensimmäinen kerta ohjelmineen oli liian suuri pala haukata, 
joten tuloksena oli 200 000 mk:n tappio. Valkamat menivät pankkiin ja ot-
tivat lainan. 
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Ohjelmisto oli Valkaman Taideviikkojen toivoma: Jyväskylän kau-
punginteatterissa konsertti, missä solistina sellisti ja ohjelmana Tsaikovs-
kin rokokoomuunnelmat, sekä Musorgskin ooppera Aleko konserttiver-
siona. Tsaikovskin baletti Prinsessa Ruusunen, Händelin Messias-oratorio 
Taulumäen kirkossa, Jämsän kirkossa Mozartin Reguiem ja Jokivarren 
koulun salissa Venäläisen baletin legendoja, (Jakovlevin koreografioita) 
joissa tanssijoita oli 15. Jämsään sijoitetut ohjelmat saivat hyvän yleisön, 
mutta jyväskyläläiset pysyivät poissa ja Prinsessa Ruusunenkin sai esiin-
tyä vajaalle salille. 

Seuraavalle vuodelle tilattiin pietarilaiset uudelleen: nyt vain baletti 
Giselle ja sinfoniaorkesteriksi valittiin Jyväskylä Sinfonia, jota kapellimes-
tari Andrei Petrenko tuli Pietarista viikon ajaksi harjoittamaan. Oli otetta-
va riski, sillä onnistuessaan uusi yritys saattaisi pelastaa meidät velkataa-
kastamme. Riski oli kannattava ja siitä lähtien jyväskyläläinen yleisö täytti 
salin. Yleisöä tuli myös Jyväskylän ympäristökunnista. Pietarilaiset viipyi-
vät kolme tai neljä päivää. Esityksiä oli kolme, myöhemmin kaksi. He ei-
vät olleet kiertueella vaan tulivat Taideviikkojen kutsumana Pietarista 
meitä varten. 

Koska emme saaneet valtionapua, yhteydet yrityksiin olivat avain-
asemassa. Jyväskyläläisyleisö otti klassiset baletit hyvin vastaan. Monet 
yhteisöt ja yritykset varasivat toistuvasti pääsylippuja asiakkailleen ollen 
perusosa yleisöstä. Se osoitti, että klassista balettia kaivattiin, sillä täytti-
väthän omat jyväskyläläisseurat modernin tanssitaiteen odotukset ihan 
omasta takaa. 

Aluekeskus Jyväskylän kaupunki ei tukenut sinne viemiämme oh-
jelmia. Kerran lähetimme anomuksen kaupunginjohtajan kautta ja vastaus 
tuli kaupungin kulttuurijohtajalta tulikivenkatkuisin tekstein. Hän selitti, 
että koska eivät itsekään saa haluamaansa tukea kaupungiltaan, kuinka he 
voisivatkaan tukea meitä. 

Pietarilaisten baletit ja oopperat toimivat pääsylippumyynnillä. Yri-
tystuki ei ollut sponsorointia vaan pääsylippuostoja ja myös kaupungin 
yksittäisistä asukkaista tuli vakioyleisöä. Jämsän UPM tehtaat otti pietari-
laisesitykset kohteekseen niiden alusta lähtien. Muu jämsäläisedustus 
yleisössä kasvoi hitaasti, kunnes tarvittiin jo bussikuljetus. 

Kapellimestari Andrei Petrenko otti vastuu, ettei meille enää koskaan 
tulisi pettymystä heidän takiaan. Hän valitsi balettiryhmät ja hänen kans-
saan neuvoteltiin ohjelmistosta. Alkuun vierailijana oli Rimski-Korsakovin 
balettiteatterin juuri valmistuneita ammattilaisia. Sitten vaihdettiin Alek-
sander Bruskinin balettiteatterin huippuammattilaisiin, tosin myös kal-
liimpiin. Orkesteri tuli myös aina Pietarista tuota yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta. Myöskin soittimia tuotiin Pietarista, muun muassa kolme pata-
rumpua ja harppu, koska täkäläiset soittimet eivät tyydyttäneeet kapelli-
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mestaria eikä soittajia. Lavasteet ja puvut tulivat tietenkin Pietarista tullin 
tarkan katsastuksen kokeneina.  

Baletteja oli 10 kertaa, oopperoita vain kolme. Oopperoiden vähyys 
johtui siitä, että kaupunginteatterissa ei ollut tekstityslaitetta, eikä yleisö 
ollut tottunut lukemaan librettoa ennen esitystä. Tekstityslaitetta kysyttiin 
Tampereelta ja Savonlinnasta, mutta kun kustannukset osoittautuivat niin 
merkittäviksi, että pääsylipun hintaa olisi pitänyt korottaa, siitä luovuttiin 
ja keskityttiin tuottamaan baletteja, jotka eivät tarvitse tekstitystä. 

Kanssakäyminen pietarilaisten kanssa oli miellyttävää. Kaikki mitä 
sovittiin, piti paikkansa. Sopimukset olivat kirjalliset ja hyvin yksityiskoh-
taiset ja muodolliset. Sujuvuus varmaankin johtui siitä, että Tiina Falck oli 
Pietarissa se taho, jonka kanssa asiat hoidettiin ja hän oli myös matkanjoh-
taja käynneillä. Mutta myös taiteilijat olivat miellyttäviä ja huomaavaisia. 
Useat heistä osasivat sekä englantia että saksaa. Ainakin solistitasoiset 
esiintyjät ovat jo opiskeluaikanaan kulkeneet kilpailemassa Euroopan 
metropoleissa ja Japanissa, minkä näkee heidän ansioluetteloistaan. Taitei-
lijakoulutus on siellä kasvatusta kansainvälisyyteen: he ovat sivistyneistöä 
ja edustavat maataan. 

Lehdistön asenteet 

Riippumattomuus on kaikessa taiteessa eduksi työlle, joten on vaarallista antaa 
liikaa huomiota ympäristön kommenteille, jos aikoo toimia edelleen. Pienellä festi-
vaalilla ei ole vaihtoehtoa, sen on täytettävä ainakin järjestäjänsä kriteerit. 

Yhteiskuntamme on riippuvainen julkisuudesta ja on tuolla julkisuuden 
halullaan saattanut median valtaan. Kyse on jälleen rahasta – itse asiassa 
valtaa pitää raha. Näyttäisi siltä, että media muodostaa meille normit ar-
voista, ohjailee arvojamme huomaamattamme. Mutta lopulta myös media 
on riippuvainen paikkakuntansa ilmastosta ja arvostuksista ja seuraa niitä. 
Paikkakunnan henkinen ilmasto on ratkaiseva, vaikkakin media olisi ver-
raton väline muokkaamaan sitä.  Sanoisin, että media ei ole taistelija, se on 
myötäilijä. Se seurailee, mistä nyt tuulee ja on riippuvainen tuulen suun-
nasta. Media pysyy asenteissaan vaatien muutosta ympäristöltään, ei itsel-
tään. Media on tiedottaja, mutta lehden johto päättää, mistä tiedotetaan ja 
miten tiedotus painotetaan.  

Riippuvuus mediasta on merkittävä tekijä. Paikallislehden asenteella 
on paikalliseen toimintaan suuri merkitys. Kaikki tarvitsevat tiedotusta 
tullakseen julki. Median painoarvo on ikään kuin salaa paisunut, se on 
kuin harmaa eminenssi. Se on tullut ratkaisijan osaan siinä, missä aiem-
min valtio ja kunta yksinään ratkaisivat avustuksillaan ”kenet pidätämme 
ja kenet päästämme.” Nyt media päättää kenet se halutessaan nostaa julki-
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suuteen. Siihen on myös vaikea vaikuttaa. Pienellä paikkakunnalla paikal-
lislehdellä on valtaa. Ainoa varma ja myös kallein lähestymistapa lehteä 
kohtaan on panna siihen ilmoitus.  Sijoittajien houkutteleminen kulttuuri-
tapahtumilla ei ole itsestään selvä asia. Sellainen vaatii suuren, pitkäaikai-
sen tapahtuman ja tapahtumasta tiedottamisen mahdollisimman tehok-
kaasti. Näkyvyys median kautta on riippuvaista festivaalin omasta aktivi-
teetista. Kaikki tässä tutkimuksessa vertailuun tuodut keskisuomalaiset 
festivaalit ovat olleet esillä omassa maassamme median välityksellä, mistä 
televisiointi on ollut tehokkainta. Ne festivaalit, joilla on ollut julkista ra-
haa mainontaan, ovat olleet näkyvimpiä. Tiedottamisen laajuudella ei 
yleensäkään ole muuta ylärajaa kuin se rahamäärä, mikä kullakin festivaa-
lilla on käytettävissään.  
 
Paikallislehden huomio  
Nyt kerättyäni lehtien artikkeleita historiikkia varten, olen yllättynyt ar-
tikkelien suuresta määrästä. Aloittaessamme 1980, paikallislehti oli paikal-
lisessa omistuksessa. Varmaankin sen vaikutusta on, että lehti kertoo mo-
nin artikkelein paikkakunnan tapahtumista. Lehti tuki alkuvuosina Taide-
viikkoja useilla artikkeleilla, hyvin kantaaottavasti, kun lehden toimituk-
sessa oli useitakin kulttuuriin perehtyneitä toimittajia. Paikallislehti kir-
joitti kiitettävästi muistakin taidekulttuuriasioista kuin taideviikoista. 
Esimerkiksi Kulttuuria, mutta kenen ehdoilla? on päätoimittajalta selkeä 
kannanotto. Artikkelissa Jokilaakson kulttuurikuvaa kirkastettava lehti kertoo, 
kuinka se on huolissaan Jämsän sameasta kulttuurikuvasta. Pääkirjoituk-
sessa kiinnitetään huomio ihmisten asenne-ja arvomaailmaan, joka koskee 
niin päättäjiä kuin yleisöäkin: ”Kysymys on yleisön mieltymyksistä, jotka ovat 
opittuja, kysymys on päätöksentekijäin asenne- ja arvomaailmasta.” Lisäksi kir-
joituksessa kiinnitetään huomiota siihen, että koulujen kulttuuri- ja taide-
tarjonta vähenee, jolloin yhteiskunnalle ja yksityisille jää enemmän vas-
tuuta.  

Monessa kirjoituksessa puolustetaan taidekulttuuria. Mielipiteet alu-
een kulttuurista ovat lähinnä päätoimittajan käsialaa, sillä hän on ollut itse 
henkilökohtaisesti kiinnostunut taiteesta. Taideviikkojen neljänä ensim-
mäisenä vuonna lehdistö kiinnitti päähuomionsa taidenäyttelyyn, vaikka 
konserteistakin mainittiin. Arkistoa selatessani vuodesta toiseen saattoi 
huomata väliin selvän muutoksen suhtautumisessa taideviikkoihin, niistä 
oli vähän mainintaa. Sitä ihmetellessäni tuli selväksi, että lehden päätoi-
mittaja oli vaihtunut, mistä saattoi päätellä, että päätoimittaja luo lehden 
linjan.  

Luonnollisesti kunnan asenne Valkaman Taideviikkoja kohtaan sä-
vytti myös lehden kannanottoa. Taideviikot pysyi pienenä tapahtumana, 
koska talous oli perheen varassa, eikä suuria riskejä voitu ottaa. Valkaman 
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Taideviikkoja ei pidetty seudulla merkittävänä eikä paikkakunnalla oltu 
totuttu hyödyntämään taidetapahtumia. Silloin tällöin paikallislehdestä 
luettiin harmitteluja siitä, kuinka seudulla ei ole mitään merkittävää ta-
pahtumaa, jota voitaisiin esitellä ulospäin. Lehden kiinnostus kulttuurista 
oli varmasti vuosien kuluessa riippuvaista sekä päätoimittajien vaihtumi-
sesta että toimituskunnan vaihtumisista. Vuonna 1989 paikallislehti julkai-
si Kulttuurilehden, mikä edellytti, että toimituskunnassa oli kulttuurialan 
henkilöitä, mutta käytti lehti myös ulkopuolisia 

Valkaman Taideviikot on saanut jossain määrin paitsi paikallista ja 
maakunnallista, myös valtakunnallista julkisuutta. Julkisuus levisi ennen 
kaikkea median välityksellä, mutta myös taiteilijain kautta. Suomi on pie-
ni maa ja taiteilijat tuntevat toisensa. Elinkeinoyhtiö Jämsek levitti tietoi-
suutta Jämsän kulttuuritapahtumista myös ulkomaille. Jämsän kaupungil-
la oli vuosittain omia mediakanavia, joihin se kokosi koko alueen tapah-
tumat lähinnä paikalliseen ja maakunnalliseen tiedotukseen. Etenkin sen 
jälkeen, kun suuret vierailut Pietarista alkoivat 1997 kestäen kolmetoista 
vuotta, myös Helsingin Sanomissa oli niistä mainintoja ja lehti lähetti toi-
sinaan kriitikon baletti- ja oopperaesityksiin. Lisäksi etenkin alkuvuosina 
alueradio ja -aluetelevisio tekivät haastatteluja.  

Maakuntalehden huomio 
Keskisuomalaisen huomio kohdistui taidetoiminnan neljänä ensimmäise-
nä vuotena vain taidenäyttelyyn, mikä näkyy lehtiotsikoissa ja artikkeleis-
sa. Taideviikkojen päämuotohan oli edelleen taidenäyttely, minkä ympä-
rille tuotiin konsertteja. Vasta neljäntenä vuotena 1983 Keskisuomalainen 
kiinnitti huomiota konserttienkin osuuteen. Jorma-Tapio Valkama oli 
maakuntalehden vakinainen pakinoitsija ja kolumnisti, joten hänen äänen-
sä kuului joka tapauksessa. Täten oli luonnollista, että hänen taidenäytte-
lynsä huomioitiin lehdessä. 

Vuonna 1987 Taideviikot sai runsaasti huomiota maakuntalehdeltä 
useissa lehden numeroissa, ilmeisesti nimekkäiden taitelijain ansiosta. 
Seuraavasta vuodesta lähtien maakuntalehden kiinnostus Jämsän kulttuu-
rielämään säilyi, mihin syynä oli varmaan vuosittain toistuva tapahtuma. 
Jorma-Tapio Valkaman taidenäyttely sai joka vuosi molempien lehtien 
huomion 

Pietarilaisvierailujen alku 1997 yllätti maakuntalehden, kun jämsäläi-
set toimijat toivat ohjelmaa Jyväskylään. Se tuntui olevan aluksi vaikea 
niellä. Kun vierailut Pietarista toistuivat vuosittain ja niiden taso todettiin 
korkeaksi, niin torjuva asenne suli. Etenkin kun yleisö, joka oli pääosin 
jyväskyläläisiä, täytti kaupunginteatterin katsomon, niin maakuntalehti 
alkoi antaa näyttävästi huomiota Taideviikoillemme, saimme jopa vip-
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tarjoilua vieraillemme. Tosin maakuntalehti mielellään unohti mainita, 
että pietarilaisvierailu oli jämsäläisten tuottama. 

Artikkeleita on kertynyt runsaasti, mutta ne jakaantuvat 35 vuodelle 
ja suuressa päivälehdessä usein hukkuivat muuhun sisältöön. Kuitenkin 
riippumattomuus on kaikessa taiteessa eduksi työlle, joten on vaarallista 
antaa liikaa huomiota ympäristön asenteille, jos aikoo toimia edelleen. 
Pienellä festivaalilla ei ole vaihtoehtoa, vaan sen on täytettävä ainakin jär-
jestäjiensä kriteerit. 
 
Ajat ovat muuttuneet 
Muutoksia lehtien sisältöihin on aiheuttanut viime vuosina monenlaisten 
ja monentasoisten kulttuuritapahtumien tarjonnan huikea lisääntyminen. 
Lehdistö joutuu pohtimaan, mikä on minkäkin arvoista, jos sivuluku ja 
palstatila eivät ole lisääntyneet. Myös lehtien omistussuhteissa ja talou-
dessa tapahtuu muutoksia ja silloin aina uudelleen pohditaan, ketä varten 
lehteä tehdään. 
  
Päivitystä 
”Unohtuuko tasa-arvon periaate?”, kirjoittaa professori Lasse Kangas. 
Hän toteaa, että ihmisen asuinpaikka vaikuttaa suuresti palvelujen saami-
seen. Esimerkkinä hänellä on pelastustoimen saavutettavuus, mutta sama 
tarve on muihinkin palveluihin nähden (Keskisuomalainen 19.9.2012). 

Oman paikallislehtemme viimeaikaiset kirjoitukset ennakoivat muu-
toksia ajattelussa: Kulttuuri- ja urheiluministeri jakoi urheilujärjestöille 35 
miljoonaa euroa. Miksi ihmeessä urheilujärjestöjä pitää tukea verovaroin? 
Urheilu on Suomessa pyhä lehmä. Joka sitä nousee uhkaamaan, lahdataan 
tai ainakin siirretään marginaaliin. Viimeisin kirjoitus samassa lehdessä: 
Onneksi on pysyvää: jämsäläinen urheiluelämä. Kirjoittaja luettelee artik-
kelissa useita jääkiekkoseuroja, jalkapaloseuran, kaukalopalloseuran ja 
kuinka niille on lukuisia jäähalleja ja jalkapalloviheriöitä. Hän myös kysyy 
pitääkö tosiaan yhteiskunnan tukea näiden ylläpitoa sadoillatuhansilla? 
(Jämsän Seutu 21.3.2014). 
 

Taideviikkojen talous 
 

”Erilaisista mielipiteistä huolimatta raha on aina ollut merkittävä tekijä taiteen 
edistämisessä” (Johanna Piisi 2004). 

 
Toimintamme alkutilanne oli meille uusi, eikä meillä ollut vertailukohtaa. 
Taideviikkoja kannatteli vain idea, jonka toteuttamiseen tarvittiin rahaa. 
Kunta rinnasti taideviikot kuntalaisten harrastustoimintaan. Kuutena en-
simmäisenä vuonna ei ollut mitään mahdollisuutta saada palkkaa järjeste-
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lytyöstä, mutta kuitenkin ohjelmiston linja oli tasokas. Taidot lisääntyivät 
tehdessä -  todellakin noustiin tyvestä puuhun. Ei voinut olla huomaamat-
ta, että kun kunta vetosi lamaan taidekulttuurin pyynnöissä, samaan ai-
kaan urheilu sai tarvitsemansa. Valtio antoi 1980-luvulla rahaa kunnille 
kulttuuriin ja urheiluun asukasmäärän ja kantokykyluokan mukaan, ur-
heilun saadessa yli kaksinkertaisen määrän suhteessa kulttuuriin. Valtio 
huolehti, että tuki meni oikeaan kohteeseen eli tuki oli korvamerkitty. 

Flyygelistä tuli tahaton symboli 
Kolmena ensimmäisenä vuonna taideviikot toteutettiin täysin yksityisin 
voimin ilman ulkopuolista tukea. Kunnan tuki rajoittui flyygelin lainaami-
seen. Flyygeli kuljetettiin Jokivarren koulun salista kirjaston alakertaan, 
Hiidenkirnuun, ja viritettiin kunnan kustannuksella. Hankaluudet tuon 
kunnan ainoan flyygelin ympärillä kuvastavat vähäisiä resurssejamme ja 
kuntamme suhtautumista toimintaamme. Neljäntenä vuotena 1983 saim-
me tukea 1500 markkaa, seuraavana 2000 markkaa. Niin kutsuttu myrsky 
vesilasissa tuli vuonna 1985 flyygelistä. Kunta ilmoitti antavansa taidevii-
koille 5000 markkaa., mutta taideviikkojen täytyi itse hankkia flyygeli ja 
virittää se. Jyväskylästä löytyi lähin flyygeli, jonka vuokraaminen ja kulje-
tus olisi maksanut noin 4000 markkaa, joten taideviikoille olisi jäänyt 1000 
markan avustus kunnalta. Edellytimme, että Jämsässä taidekulttuurin tar-
vitsemat esityspaikat ja välineet järjestetään ja ylläpidetään kaupungin 
toimesta samalla tavoin kuin urheilupaikkojen tarpeet. ”Kohtuutonta on, 
että kaupungin ainut varsinainen taidenäyttely- ja konserttitila, kirjastota-
lon Hiidenkirnu, on niin heikosti varustettu, että yksityisten taiteilijoitten 
itse täytyy järjestää sinne soittimetkin. Jonkun urheiluhallin hoitaminen 
yhtä leväperäisesti ei tulisi kuuloonkaan” (Kirje kaupunginhallitukselle 
1985). 

Konsertteja ympäristökuntiin 
Festivaalin alkuvuosina saattoi huomata, että yksityinen toiminta koettiin 
kunnassa sen tuottaman kulttuuritoiminnan kilpailijaksi. Ohjelmia vietiin 
ympäristökuntiin ensimmäisen kerran 1988 ja siitä lähtien joka vuosi. 
Naapurikuntiin vietiin konsertteja heidän kulttuuritoimensa yhteyksien 
kautta. He avustivat konsertteja mahdollisuuksiensa mukaan. Konserttisa-
lissa saattoi olla paikallinen taidenäyttely, mutta me emme vieneet taide-
näyttelyä Jämsän ulkopuolelle. Kun samoille konsertoijille saatiin järjestet-
tyä useampi konsertti, kokonaiskustannus pieneni. 
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Taidetoimikunta avusti 
Läänin taidetoimikunnan tuki oli ainoa vaatimaton, mutta tarpeellinen 
tuki valtiolta. Keski-Suomen Läänin taidetoimikunnan avustus vuonna 
1983 oli 4000 markkaa ja 1984 jälleen 4000 mk. Vuonna 1985 saatiin 6000 
markkaa. Anomusta perusteltiin sanoin: ” Tasokkaitten taidetilaisuuksien 
tarvetta todistaa niiden saama suosio. Pääosa yleisöstä tulee Jämsänjoki-
laakson kunnista, mutta yleisöä tulee myös naapureista: Korpilahdelta, 
Kuhmoisista, Kuorevedeltä, Mäntästä, Vilppulasta ja lisäksi lukuisat kesä-
loma-asiakkaat ja matkailijat.” (Hakemuksesta taidetoimikunnalle 1983.) 
Läänin taidetoimikunnan avustus kuitenkin pieneni vuosittain. Harmitti, 
kun avustusta ei milloinkaan saatu lähellekään toivottua määrää, joten 
hakija koki olevansa valehtelija, joka suurentelee tarpeitaan. Aina piti täyt-
tää papereita runsain kysymyksin, joilla ei kuitenkaan tuntunut olevan 
merkitystä. Pääsylipputulot muodostivat tulojen pääosan ja lippuja myy-
tiinkin aktiivisesti. 
 
Verkostoituminen oli yksi ratkaisukeinoista 
Tavoitteena oli kutsua yhteisiä taiteilijoita, joiden konsertit olisivat mo-
lemmilla festivaaleilla ja tulisivat siten edullisemmiksi tilaajille. Näin saa-
tiinkin muutamia ulkomaisia konsertoijia ja esiintyjäryhmiä. Ensimmäisen 
kerran 1984 saimme yhteyden Jyväskylän Kesään, sittemmin muutamiin 
muihin festivaaleihin vuosina 1985, 1987, 1988, ja 1995. 

Juhlien samanaikaisuus on ehtona samojen taiteilijain esiintymiselle 
useilla festivaaleilla. Festivaalit myös eroavat ohjelmistoiltaan toisistaan ja 
ovat omaleimaisia. Tässä nousee esiin suomalaisten festivaalien peruspiir-
re: perustamisestaan lähtien useimmat niistä ovat rakentuneet oman paik-
kakuntansa historian tai muun omaleimaisuuden pohjalle. Kyse on myös 
isoista ja pienistä taidetapahtumista. Isot toimivat omassa sarjassaan omi-
ne myötä - ja vastatuulineen eivätkä tarvitse toisten myötävaikutusta, kun 
pienelle festivaalille toisi lisämeriittiä näkyminen ison yhteydessä. Seudul-
lisesti lähellä toisiaan toimivat juhlat luonnollisesti tarvitsevat molemmat 
yleisöä tilaisuuksiinsa, josta he myös kilpailevat. Esimerkkinä Tampere 
Talon kielteinen suhtautuminen: Riian baletti Latviasta otti yhteyden tai-
deviikkoihimme voidakseen tulla myös meille esiintymään tullessaan 
Tampere Taloon. Neuvottelut kuitenkin päättyivät Tampere Talon kieltei-
seen asenteeseen. 

Verkostoituminen ei ole aina mahdollista eikä aina edes järkevää. 
Yleensä verkostoituminen on suosittu käsite, mutta siitä puhuvat teoreeti-
kot enemmän kuin käytännön henkilöt. Itsenäisyys ja mahdollisimman 
suuri riippumattomuus suunnittelussa ja taloudessa on tärkeää festivaalil-
le, kuten kaikelle taiteelle. Vasta itsenäisinä voidaan ajatella myös yhteisiä 
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tilaisuuksia naapurien kanssa. Verkostoitumisesta puhuvat eivät aina tie-
dä, mitä esteitä sen käytännössä toteuttamiselle saattaa olla. 

Anomuksia valtionavun saamiseksi 
Opetusministeriön avustusta ei Valkaman Taideviikot koskaan onnistunut 
saamaan monista yrityksistä huolimatta. Valtiovallan taholta huomautet-
tiin, että Jämsän kaupungin osuuden tulisi olla suurempi. Taideyhdistyk-
sen perustamisen jälkeen käytiin delegaationa opetusministeriössä, jossa 
mukana oli kansanedustaja - jälleen tuloksetta. Jämsän kaupunki tuki ha-
kemustamme vain yhden kerran vuonna 1998 Antti Järveläisen ollessa 
sivistystoimen johtajana. Emme olleet ainoat, jotka jäivät ilman valtiontu-
kea. Samoin monet muut festivaalit lopettivat avustuksen hakemisen saa-
tuaan toistuvasti kielteisen vastauksen. Opetusministeriön kysyessä syytä 
hakemattomuuteen, festivaalien järjestäjät vastasivat hakeneensa turhaan 
aiempina vuosina tai etteivät uskoneet saavansa myönteistä päätöstä. Fes-
tivaalit olivat saaneet sittemmin varmempia tuloja yksityissektorin kautta 
tai lopettaneet toimintansa. (Kukkonen 2001.) 

Suuria teoskokonaisuuksia 
Yleisö tottui hyvään tarjontaan ja odotti nimekkäitä esiintyjiä. Tapahtuma 
oli onnistunut, kun laskut saatiin maksettua. Kaupungin vuosiavustus oli 
1980-luvun lopussa 12000 markkaa, mutta putosi 1990 luvun alussa, ollen 
10000, sittemmin 8000 markkaa. 

Kaupungin ja suurteollisuuden tuki vakiintui taideyhdistyksen myö-
tä. UPM oli ollut tukija jo aiemmin kertoen taideviikkojen auttavan toimi-
henkilöiden rekrytoinnissa. Yritystuki oli vastikkeellista, ei varsinaista 
sponsorointia. Muu tulo saatiin pääsylippujen myynnistä. Täkäläisillä pk-
yrityksillä ei ollut tapana tukea taidekulttuuria, kuitenkin heitä edusti 
muutama ilmoitus festivaalin ohjelmalehtisessä. 

Käännyttiin aktiivisesti yritysten puoleen 
Lisensiaatintutkimukseni ”Musiikkifestivaalit yritysten sponsoroinnissa” 
valmistui 2004. Sen kautta tutustuin helsinkiläisen konsulttitoimisto Ima-
gematchin toimintaan. Sittemmin olin kokonaisen päivän heidän koulu-
tuksessaan, jonka lisäksi oli muutamia lyhempiä tapaamisia, sillä tieto-
taito oli tarpeen. 

Yhteys Pietariin tuli ratkaisuksi 
Taideviikkojen konserttiosa laajeni. Kutsuttiin nimekkäitä esiintyjiä ja en-
tistä suurempia kokoonpanoja, jotka olivat entistä kalliimpia. Pääsylippu-
tulot eivät kattaneet kuluja eikä kunnan avustus noussut. Oli löydettävä 
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keino taideviikkojen jatkamiseksi. Tässä tilanteessa, jossa oli halu tuottaa 
korkeatasoisia ohjelmia, käännyimme Pietarin puoleen. 
 
Yhteenveto taloudesta 
Laki taiteen perusopetuksesta oli tullut voimaan 1990-luvun alkupuolella. 
Edellinen systeemi rapautui ja kunnat saivat itse kohdistaa valtiolta tule-
van tuen harkintansa mukaan. Jämsän kulttuurijohtaja kertoi, että luotiin 
valtavia systeemejä. Tuli tasausjärjestelmä, jossa laskennallinen euromäärä 
oli riippuvainen muistakin asioista kuin asukasluvusta. ”Kun talouden 
suhdanteet vaihtelevat, vuosista tulee erilaisia ja laman aikana leikataan.” 
(Kulttuurijohtaja Ritva Hellstén 2009.) Sittemmin valtio antoi kuntien itse 
suunnata avustukset harkintansa mukaan ja käytäntö on sama nykyisin-
kin. Seuraus seudullamme on ollut, että urheilukentät ja liikuntasalit ku-
koistavat ja niitä rakennetaan aina ensisijaisesti uusiin kouluihin. Se on 
heijastunut kolmannella sektorilla toimivaan festivaaliimme. ”Useammal-
ta taholta on esitetty vaatimuksia, että valtion tulisi jälleen korvamerkitä se 
raha minkä kunnat saavat ja valvoa sen käyttöä.” (Kansanedustaja Aila 
Paloniemi 2008 vieraillessaan Jämsässä.) Urheilun ja taidekulttuurin saat-
taminen vastakkain tuntuu tarpeettomalta, mihin pitäisi etsiä viisas ratkai-
su. 

Kaupunki haaveili suuresta festivaalista, jonka se perustikin 2003 si-
vistystoimenjohtajan johdolla (Jazzfestivaali Jämsession). Toimintaa oli 
kolmena vuonna, jatkuen tauon jälkeen myöhemmin eri organisaatiolla ja 
eri ohjelmalla. 

Mahdolliset julkishallinnon kanavat valtionavun saamiseksi oli tes-
tattu eivätkä ne tuottaneet tulosta. Oman kunnan tukeen ei ollut odotetta-
vissa muutosta, ja se riitti lähinnä ilmoituksiin ja painotöihin ja oli tarkoi-
tettu Jämsään sijoitettuihin esityksiin. Rahaa oli kuitenkin saatava esitys-
ten maksamiseksi. 

Pääsylippumyynti oli ensisijalla, yhteyksien rakentaminen yrityksiin 
toisella sijalla. Jokaisen yrityksen kanssa oli kahdenkeskiset neuvottelut. 
Lehti-ilmoittelu pyrittiin saamaan yritysvetoiseksi, että kunnalta saatava 
raha jäisi taiteilijapalkkoihin. Kolmanneksi tärkeimpänä pidän ennen 
kaikkea omaa panosta kaikessa mahdollisessa. Suunnittelu, sopimukset, 
mainostaminen, palkkiot, tilitykset sekä kaikki toimistotyöt hoidettiin itse. 
Pietarilaisvierailut Jyväskylän kaupunginteatterissa tuotettiin pelkästään 
pääsylipputuloilla. Lipunmyyntipiste oli Jyväskylässä, mutta useiden ba-
lettiesityksien pääsylipuista puolet myytiin Jämsästä käsin Valkaman pu-
helimella ja tietokoneella, sillä lippumyyntiä ei uskaltanut jättää jyväskylä-
läisen lippupisteen myynnin varaan. 
Liitteissä otteita Valkaman Taideyhdistyksen kokouspöytäkirjoista. 
  



YHTEENVETO HISTORIIKISTA 

On seurattava kompassineulaa ja karttaa kun purjehtii kivikkoisilla vesillä. Taide-
viikkojen johtaminen oli hyvin verrattavissa purjehdukseen. 

Tosiaankin, purjehdimme Päijänteellä. Veneemme keikkui ankkurissa 
enimmän osan alkukesää, kun muut olivat jo aikoja sitten seilanneet. Tai-
deviikot pitivät meidät maissa alkukesän. Sitten alkoivat Savonlinnan 
Oopperajuhlat, joihin olimme joka vuosi ottaneet osaa. Vasta heinäkuun 
loppupuolella pääsimme Päijänteelle.       

Katsaus ensimmäisiin 17 vuoteen 

Perusideana oli elävöittää musiikilla taidenäyttelyä, joka käsitti keski-
kesässä kahden viikon jakson. Vähitellen taideviikot jatkuivat jopa kolme-
viikkoisiksi keskellä kesää. Taidenäyttely pysyi keskikesässä ja siihen sijoi-
timme kamarimusiikkia. Sittemmin konserttien kautta festivaali laajeni 
kevääseen, syksyyn ja joulunaikaan. Alkuun toiveet ohjautuivat oman 
maan nimekkäisiin taiteilijoihin, joiden esityksiä koko seutu oli vailla. Ul-
komaiset esiintyjät tulivat yhteyksistä toisiin festivaaleihin, taiteilijain ta-
paamisista muun muassa Savonlinnan Oopperajuhlilla sekä omien ni-
mekkäiden taiteilijoiden suosittelemina. 

Yksityinen toiminta laajeni ympäristöä hyödyttäväksi 
Historiikki kuvaa taidenäyttelyn olleen pääosassa neljä alkuvuotta, jolloin 
konserttien merkitys oli lähinnä elävöittää taidenäyttelyä. Kun kaupungis-
sa taidenäyttelytoiminta lisääntyi, mutta konserttitoiminta väheni, media-
kin alkoi kiinnittää konsertteihin lisää huomiota. Kaupungilla oli omaa 
konserttitoimintaa, mutta etenkin klassisia konsertteja toivottiin lisää. Si-
ten konserttitoimintamme oli asukkaiden mieleen ja laajeni keskikesän 
taidenäyttelyjakson ulkopuolelle kevääseen ja syksyyn, jouluunkin. Sellai-
sena toimintamme poikkesi festivaaleille totutuista normeista jotka pysyt-
televät muutamissa päivissä tai yhden viikon sisällä. Kaupunki tulkitsi 
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toimintamme tavalliseksi harrasteluksi muiden harrastelijain joukossa. 
Seurauksena oli niukka avustus, jolla maksettiin lehti-ilmoituksia. Valtion 
avustusta emme saaneet, sillä valtio ilmoitti avustamisen ehdoksi suu-
remman avustuksen omalta kunnalta.  

Omalta kohdaltamme oli kyse toimeentulosta, se oli normaalia taitei-
lijain elämää. Kaupunki tulkitsi taideviikot yksityisten taiteilijain omaksi 
toiminnaksi huomioimatta, että toiminta laajeni ympäristöä hyödyttäväk-
si. Tuolloin ei suosittu yksityistä yritteliäisyyttä kulttuuriasioissa. Jul-
kishallinnon linjaus oli, että valtio ja kunta huolehtivat asukkaiden tarpeis-
ta, joten kunnan asenteen taustalla oli valtion antama malli. Aluksi taide-
toimintamme pyöri pienimuotoisena: se kesti vain viikon tai kaksi keskellä 
kesää ja taiteilijat kutsuttiin omasta tuttavapiiristä. Muutaman vuoden 
kuluttua tyyli vakiintui normaaliksi konserttien tuottamiseksi sopimuksi-
neen.  
 
Konserttien osuus alkoi nousta taideviikkojen tärkeimmäksi osaksi 
Ohjelmiston runko toistui ja laajeni yleisön esittäessä toivomuksiaan. Ke-
säinen taidenäyttelyiden osuus kunnassamme oli lisääntynyt, klassisten 
konserttien osuus entisestäänkin vähentynyt. Oli halu tuoda omalle seu-
dulle niitä kotimaisia taiteilijoita, jotka olivat aina olleet kaukana, mutta 
joita olisi halunnut kuulla. Rohkeus kasvoi taiteilijavalinnoissa. Vuonna 
1982, taideviikkojen kolmantena vuotena Jaakko Ryhänen avasi tien, kun 
häntä oli uskallettu kysyä konsertoimaan. Hän oli taideviikkojen ensim-
mäinen suuri suomalainen taiteilija. Myöhemmin hän kertoi, että tämä 
konsertti oli ensimmäinen hänen aloittaessaan konserttiuransa. 
 
Klassinen konserttiohjelmisto pääosassa 
Klassisen musiikin konserteista tuli leima festivaalillemme. Se oli se mu-
siikin laji, josta itse pidimme, jota kuuntelimme ja joka antoi mielellemme 
sisältöä. Sen musiikin kautta olin saanut musiikin koulutuksen ja sitä 
ymmärsin. Myös puolisoni kuunteli työskennellessään klassista musiikkia: 
trioja, jousikvartettoja sekä Beethovenin ja Sibeliuksen sinfonioita. 
 
Usean taiteenalan yhteiselo oli luonnollinen osa ajatteluamme 
Festivaalimme. ohjelmissa näkyy usean taiteenalan edustus. Taiteethan 
pyrkivät samaan, vain eri keinoilla. Miehelleni kuvataiteilijana klassinen 
musiikki sekä runous olivat tärkeitä. Minulle musiikin ohessa kirjallisuus. 
Musiikin lisäksi mieleen jäävimpiä esityksiä muista taiteista olivat Haavi-
kon Rauta-aika Seela Sellan esittämänä ja Saarikoski-matinea runoilijan 
tyttären ohjelmana. Runoiltoja, monologinäytelmiä ja pienoisnäytelmiä oli 
ohjelmistossa joka vuosi. Myös tanssin edustus toistui vuodesta toiseen. 
Kansallisoopperan Balettikoulun kevätnäytöksessä esiintyi mm. Tero Saa-
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rinen, myöhemmin kuuluisuuteen noussut tanssitaiteilijamme. Tampereel-
ta Elva Molinin ja Taru Arhon tanssikoulut kävivät esittäytymässä, sit-
temmin turkulainen Aurinkobaletti oli usean vuoden ajan vakituinen vie-
railija. Myöhemmin tanssi kasvoi täyteyteensä kokoillan baleteissa Pieta-
rista muuttuen festivaalin loppuvuosina jälleen modernin tanssin ilmaisu-
keinoksi Jorma Uotisen myötä. 

Yhteyksiä toisiin festivaaleihin 
Ensimmäisen kerran vuonna 1985 otimme yhteyttä Jyväskylän Kesään, ja 
niin ranskalainen Saksofonikvartetti esiintyi sekä Jämsässä että Jyväsky-
lässä. Yhteyksien rakentaminen kuitenkin osoittautui rajalliseksi jo pelkäs-
tään festivaalien eriaikaisuudesta johtuen. Jyväskylän Kesä ja Kangasnie-
men Musiikkiviikot soveltuivat sisällöltään ja ajankohdaltaan omaan festi-
vaaliimme ja saimmekin niiden kautta muutamia kamarimusiikillisia oh-
jelmia. Erikoisesti tsekkiläinen kitarataiteilija Stepan Rak täytti usean vuo-
den ajan kitaramusiikin toiveemme. Hän oli opettamassa Jyväskylän Ke-
sässä ja hänen jyväskyläläiset ystävänsä järjestivät taiteilijalle esiintymisiä 
Jyväskylän ulkopuolella. Korsholman Musiikkijuhlat erosi toisista musiik-
kijuhlista järjestelyillään siten, että niiden johtaja keräsi ensin esiintymis-
foorumeita ja vasta sitten kutsui konsertoijat. Heidän kauttaan saimme 
muutamia ulkomaisia kamariorkestereita seuraavina vuosina. 

Kuoromusiikkia 
Vierailut aloitti Uspenskin Katedraalin Mieskuoro 1984. Erikoisesti heidän 
pääsiäismusiikkinsa a cappella tyyliin on ihmeen kaunista. Muita orto-
doksikuoroja seurasi muutaman vuoden välein, kunnes jälleen Uspenskin 
Katedraalin Mieskuoro konsertoi solistinaan Nicolai Gedda. Poikakuorot 
olivat mieleisiä tuttavuuksia, niitä löytyi useita. Vetelin Poikakuoro näytti 
ensimmäisenä mallia. Opettajansa Simo Kankaan johdolla kuorossa oli 
kasvamassa todellisia herrasmiehiä. Upeita nuoria esiintyjiä saatiin lisää, 
kun Tallinnan matkallamme tapasimme Eestin Poikakuoron johtajan, pro-
fessori Venno Laul´in. Kahtena seuraavana jouluna he olivat vieraanam-
me. 

Kamariorkestereista sinfoniaorkestereihin 
Ensimmäinen kamariorkesteri taideviikoillamme oli New American 
Chamber Orchestra. He tulivat Yhdysvalloista ja heidät kutsuttiin uudes-
taan seuraavaksi vuodeksi. Sittemmin Moskovan Kamariorkesteri ja Hel-
singin Juniorijouset konsertoivat kolme kertaa. Upea muisto jäi Juha Kan-
kaan johtamasta Keski-Pohjanmaan kamariorkesterista. Kamariorkeste-
reiden ohessa ohjelmistoissa oli sinfoniaorkestereiden vierailuja. 
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Lied-konserteista tuli ohjelmiston kruunu 
Suuret Lied-konsertit alkoivat 1988. Kun vaativat Lied-teokset kuuluvat 
yleensä vain suurten taiteilijoiden repertoaariin, konsertoijien ohjelmisto 
leimaa koko festivaalin. Siten esimerkiksi Ralf Gothónin, Tom Krausen, 
Pia Freundin, Anna-Kristiina Kaappolan, kiinalaisen Dilberin liettualaisen 
Judita Leitaiten, Jaakko Ryhäsen ja Jorma Hynnisen ohjelmistot toivat suu-
ren rikkauden taideviikoille usean vuoden ajan. Heidän kanssaan tulivat 
konsertoimaan ne taiteilijat, joiden kanssa he työskentelivät. Lied-pianistit 
Ilmo Ranta, Ilkka Paananen, Maija Weitz, Gustav Djubsjöbacka ja Kiril 
Kozlovsky vierailivat usein ja ehdottivat meille konserttitilaamme ja oh-
jelmistoomme sopivia taiteilijoita. 
 
Ohjelmistossamme oli myös klassista viihdettä 
Oboisti Aale Lindgren erilaisin kokoonpanoin oli ohjelmiston kivijalka, 
johon aina saattoi turvautua. Heikki Sarmannon klassiseen jazziin luetta-
vat sävellykset sopivat ohjelmistoomme hyvin, chanson-konsertit samoin. 
 
Konsertteja ympäristöön 
Ensimmäisen kerran veimme konsertteja Jämsän ulkopuolelle Jämsänkos-
kelle ja Kuorevedelle vuonna 1991. Sen jälkeen vierailut vakiintuivat. Lä-
hin naapurimme Jämsänkoski oli aina kiinnostunut ohjelmistamme. Siellä 
seurakunta ja kaupunki, molemmat tasapuolisesti tukivat konsertteja, joi-
den tuli olla Jämsänkoskella. Muurame tuli pian uudeksi konserttipaikaksi 
saatuaan oikean akustiseksi suunnitellun konserttisalin. Sittemmin Jämsän 
ulkopuolisia konserttipaikkoja oli kuudessa lähikunnassa. 

Muutamia suuria kirkkomusiikkiteoksia Haydnilta, Bachilta ja Mo-
zartilta saatiin kuulla Jämsän kirkossa ensimmäisen kerran 1991. Niissä oli 
suuri koneisto: kuoro, orkesteri ja solistit, joten sellaisina ne olivat kalliita. 
 
Talous aiheutti jatkuvaa ahdistusta 
Kun oli lähdetty liikkeelle, ei vauhdista voinut helposti hypätä poiskaan. 
Tutustuminen muiden festivaalien toimintaan kuitenkin paljasti samanlai-
sia vaikeuksia ja niistä selviytymisiä. Yhteydet taidemaailmaan lisääntyi-
vät vuosien kuluessa, eikä niistä yhteyksistä haluttu luopua. Konsertit ei-
vät kuitenkaan pystyneet tuottamaan tuloa ja taloudesta selvittiin vain, 
kun kaikki mahdollinen tehtiin itse. Apuhenkilöön ei ollut varaa. Valtio 
eväsi avustuksen vedoten muun muassa siihen, ettei meillä ole lisähenki-
löstöä. Lipputulot olivat pääosassa ja festivaalin alkuvuosina lippuja kon-
sertteihin myytiikin joskus ovelta ovelle.  
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Katsaus seuraaviin 13 vuoteen, Vuodesta 1997 vuoteen 2009 

Taideviikot olivat toimineet 17 vuotta ja toiminta oli kasvanut niin, että 
tuntui mielekkäältä saada lisätukea. Perustettiin Taideyhdistys. Sen halli-
tukseen tuli Jämsän kaupungin ja UPM:n edustus, rahastonhoitajaksi ja 
sihteeriksi paikallisen Keski-Suomen tilitoimiston konttorinjohtaja. Val-
kamat ottivat talousvastuun.  Tästä toisesta jaksosta nousevat korostunee-
na esiin kaksi piirrettä: isot esiintyjäryhmät lisääntyvät ja vastaavasti mui-
den konserttien lukumäärä väheni. Toisen huomion saa yhteyksien raken-
tuminen Pietarin kulttuurielämään minkä seurauksena muun muassa fes-
tivaali keskittyi ohjelmistoissaan Jämsään ja Jyväskylään.  

Vuonna 1997 kutsuttiin Pietarista suuri esiintyjäryhmä, josta seura-
uksena tulivat suuret tappiot. Vuosi 1998 on ohjelmistoltaan rikas sisältäen 
kolme näyttävää esitystä. Kuusiston pienoisooppera Gabriel, tule takaisin 
Kansallisoopperan esityksenä toteutettiin yhteistyönä Jyväskylä Sinfonian 
kanssa. Toinen, taideviikoillemme merkittävin esitys oli Sibeliuksen Kuller-
vo. Tämä teos on jäänyt koko taideviikkojen huipuksi sekä järjestäjille että 
yleisölle, ja edelleen sitä muistetaan. Esittäjinä olivat Tampere Filharmonia 
johtajanaan Eri Klas, eestiläinen mieskuoro RAM ja solisteina Jorma Hyn-
ninen ja Johanna Rusanen. Saman orkesterin saimme esiintymään toista-
miseen muutama vuosi myöhemmin, silloin Jorma Panulan johdolla ja 
Mahler-ohjelmistolla solistina Lilli Paasikivi. Kolmas huipentuma tänä 
vuonna oli Giselle-baletti. 

Jälleen kutsuttiin pietarilaiset vierailulle, nyt orkesterina Jyväskylä 
Sinfonia. Suuri velkamme pääsi merkittävästi lyhentymään mainittujen 
teosten kautta ja taideyhdistyksen hallitus huokaisi helpottuneena Valka-
mien kanssa. Pietarilaisten kapellimestari Andrei Petrenko vakuutti henki-
lökohtaisesti pitävänsä huolen, että vastaisuudessa ei tulisi pettymystä 
heidän takiaan. Hän kyllä piti sanansa ja oli tarkkana seuraavien vuosien 
tilaustemme suhteen. 

Toiminta laajenee lähes ympärivuotiseksi 
Pääsiäiskonsertit olivat jo laajentaneet Taideviikkoja kevääseen. Suuret 
ryhmät Pietarista kutsuttiin aina loka-marraskuussa. Näin päädyttiin lin-
jaan kevät – keskikesä –syksy. Jyväskylään sijoitettujen balettien ja ooppe-
rain katsomot täyttyivät jyväskyläläisyleisöstä, joskus linja-autollinen ylei-
söä tuli Jämsästäkin. Jämsässä toiminnan hajauttaminen osoittautui perus-
telluksi pienelle paikkakunnalle, jossa taidetarjonta oli vähäistä. Se oli jär-
kevää jo pääsylippujen menekin vuoksi. Keskikesä sisälsi enimmäkseen 
kamarikonsertti-ohjelmistoa liitettynä taidenäyttelyyn. 
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Kuorovierailuista tuli kirkkomusiikkiteosten korvaajia 
Pääsiäisaikaan sijoitetuista suurista kirkkomusiikkiteoksista jouduttiin 
luopumaan, mutta onneksi kuitenkin muutamia suurteoksia pystyttiin 
edelleen tuottamaan. Kuorovierailuista tuli näyttäviä kirkkokonsertteja. 
Huomattavin kuorovierailu tuli Radion Kamarikuoron konsertista kuoron 
viimeisenä vuonna 2004. Ortodoksitaide huipentui 2005 ikoninäyttelyyn 
Valamo-Säätiön kokoelmista ja niihin liittyen K.S. Piispa Arsenin pitämään 
esitelmään. 

Syksyn pääohjelma koostui pietarilaisvierailuista, jotka sijoitettiin 
Jyväskylään, mutta niiden lisäksi haluttiin omalle seudulle tuottaa jotakin 
arvokasta joulun läheisyyteen. Joulukonsertteja ehti olla yhdeksänä vuon-
na, enimmäkseen aivan joulunalusviikolla Jämsän kirkossa. Joulukonser-
teista luovuttiin, kun viihdeartistit valtasivat kirkon vahvistimineen ja vä-
rispektaakkeleineen. 
 
Sinfoniaorkesterit 
Tampere Filharmonian esiinnyttyä 1998 oli Jyväskylä Sinfonia jo ehtinyt 
konsertoida edellisvuonna kolmesti. Jyväskylän kaupunginorkesteri onkin 
tullut tutuimmaksi, johtuen heidän läheisyydestään, mikä on vaikuttanut 
myös kustannuksiin. Pietarilaisvierailujen alettua 1997 oli mukana esiin-
tymässä aina myös sinfoniaorkesteri. 
 
Myös luentoja liittyi ohjelmiin 
Foniatriaan liittyvä luento oli ollut ohjelmassa jo taideviikkojen alkuvuo-
sina. 2001 FT Pentti Savolainen luennoi ”Oopperan vaikutuksesta suoma-
laiseen kulttuuri-identiteettiin. Sitä seurasi Aleksandr Bagdasarovin luento 
Rahmanovista pianonäyttein ja vielä FT Pekka Kuokkalan luento aiheesta 
”Kultainen leikkaus renessanssin kuvataiteessa ja musiikissa.” Esitykset 
kiinnostivat yleisöä, ja niissä oli runsas kuulijakunta. 
  
Eino Leinon päivä 
Puhetaide oli tärkeässä osassa alusta lähtien. Myöhemmin runo-ohjelmat 
sijoitettiin juuri 6.7. Eino Leinon syntymäpäivään. Aleksis Kiven syntymä-
päivää muistettiin kolmena vuonna mistä kuitenkin luovuttiin sittemmin 
koska Hiidenkirnu-salia oli vaikea saada viihtyisäksi lokakuussa ilman 
taidenäyttelyä. 

Talvisotaan liittyvät muistopäivät olivat erikoishuomion kohteena. 
Niihin liittyi Lasse Heikkilän runoteos Balladi Ihantalasta. Myös Jorma-
Tapio Valkamalla on samaan aiheeseen liittyvä suuri maalaus ja tekstejä, 
joista huomattavin on Sotalesken päiväkirja sekä piirrokset teoksessa Sota 
lapsen silmin. 
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Useamman yrityksen kanssa alettiin tehdä yhteistyötä vuonna 2006, 
kun pitkäaikaisen tukijan UPM:n lisäksi Jämsän Apteekki tuli esiin tukija-
na. Uusi apteekkari, Pekka Peura sai aikaan uuden käytännön ja hänen 
esimerkkinsä myötä rohkaistuivat muutamat muutkin yritysjohtajat otta-
maan nimikkokonsertin. Tottumattomuus taidekulttuurin tukemiseen ai-
heutti kuitenkin varovaisuutta. 

Vuonna 2009 Festivaali oli toiminut 30 vuotta 
Tämän vuoden merkittävin tapahtuma oli Jorma-Tapio Valkaman retro-
spektiivinen taidenäyttely. Näyttelyn kokosi ja pystytti kuvaamataidon 
opettaja Paavo Keskinen ammattitaidolla, kun taiteilija itse ei voinut koota 
näyttelyä sairauden vuoksi. Taidenäyttely on ollut keskeinen osa taide-
viikkoja kolmenkymmenen vuoden aikana. Taideyhdistys perusti päätök-
sellään 1996 taidekokoelman Jorma-Tapio Valkaman töistä. Viimeisin Tai-
deyhdistyksen hankinta on 7-metrinen veistos ”Elämän veden virrat ” si-
joitettuna Jämsän kirkonmäelle 2008. Sen pystytyksessä taiteilija itse oli 
läsnä. 

Vuoden 2009 huomattavimmaksi tapahtumaksi jäi Jämsän kaupungin osuus 
Toimittuamme 30 vuotta nyt Jämsän kaupunki ensimmäisen kerran isän-
nöi taidenäyttelyn avajaisia kutsuen sinne vieraitaan. Lisäksi kaupunki 
hankki lippuja Keski- Pohjanmaan Kamariorkesterin konserttiin. Tällaista 
Valkamat olivat aina toivoneet kaupungilta, mutta vasta nyt uuden kau-
punginjohtajan Tapani Mattilan myötä toive toteutui. Kaupunginjohtaja 
kirjoitti tervehdyksen myös festivaalin esitteeseen ja ojensi arvokkaan 
Jämsä-mitalin Valkamille arvostavin sanoin. 
Valkaman Taideviikkojen 30. vuosi päättyi Jorma Hynnisen laulamaan 
konserttiin ”Elämänkaari” Merikannon teksteihin, pianistinaan Ilkka Paa-
nanen. 

Katsaus viimeisiin 5 vuoteen, Vuodesta 2010 vuoteen 2014 

Vuoteen 2009 asti Pietarista tuotetuilla esityksillä saatiin peitettyä Jämsän 
konserttien vajaukset. Nyt yhteyksiä Pietariin ei uusittu, joten festivaalin 
oli tultava toimeen kunnan antamalla pienellä avustuksella ja yritysyhte-
yksillä ja ennen kaikkea pääsylipputuloilla. 

Kun ensimmäinen vuosi yritysvetoisena oli ennalta arvaamaton ja 
pelottava, seuraava vuosi olikin jo vähemmän jännittävä. Itse asiassa pal-
jastui hämmästyttävä helpotus mikä johtui mahdollisesti siitä, että nyt jär-
jestäjä oli vastuussa vain itselleen, ei yhteisölle. Tehdyt virheet tiesi vain 
itse ja niistä sai moittia vain itseään. Pitkäaikainen stressi alkoi osoittaa 
purkautumista. 



78 
 

Ohjelmisto keskittyi vain Jämsään. Yhteydet Pietariin olisi voitu virit-
tää uudestaankin, mikä kuitenkin on iso projekti ja vaatii energiaa. Vaikka 
olin huolehtinut yhteydet Pietariin yksin aiemminkin, oli kodissa puoliso, 
jolta sai tukea. Resurssien hankkiminen tuli suurimmaksi ongelmaksi. 
Kaupunki antoi 6000 euroa entiseen tapaan, ja sehän oli tukemassa yhtä 
sinfoniakonserttia. Tämän lisäksi yrityselämän tuki oli ainoa lisä pääsyli-
puille. UPM oli vähentänyt vuosi vuodelta lippuostojaan, eikä viimeisenä 
vuonna 2014 enää osallistunut lippujen ostoon. Jämsän Apteekki oli ainoa 
merkittävä tukija tälle viimeiselle jaksolle, kun muutamat muut yritykset 
osallistuivat ainoastaan ilmoituskuluihin. 

Festivaalin ylläpitäminen vaatii useita konsertteja ja lisäksi edellisten 
vuosien linjan tulisi jatkua. Jatkomahdollisuuksien suunnitteluun kuului 
yhteydenotto seudun järjestöihin tarkoituksena yhteisyritys konserttien 
tuottamiseksi. Mukaan tuli kolme yhteisöä, jotka myivät sinfoniaorkeste-
rin konserttiin lippuja saaden osuuden lippuhinnasta. Tulos oli erinomai-
nen ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä, kun konsertissa oli ihan uutta-
kin yleisöä. Vuonna 2014 yhteisöt kertoivat jäsenistön olevan iäkäs ja ha-
luavan pitää välivuoden sitten ehkä jatkaakseen. Uskoin varainhankinnan 
olevan liian vaikeaa, joten lopetin festivaalin Jyväskylä Sinfonian konsert-
tiin 23.10.2014.  

Mikä taho ottaisi tulevaisuudessa vastuun taidemusiikin tuottami-
sesta seudulle? 

Mielestäni klassisten konserttien tuottaminen sopisi hyvin musiik-
kiopistolle. Opettajilla on yhteyksiä taidepuolen henkilöihin ja musiikin-
opiskelijoiden koulutukseen muutenkin tulisi kuulua käynti konserteissa. 
Musiikkiopiston opettajat itse ovat pitäneet tasokkaita konsertteja, minkä 
lisäksi konserttitoimintaa vain tulisi laajentaa kutsumalla ulkopuolisia 
konsertoijia. Toinen mahdollisuus mielestäni voisi olla Jämsän seurakunta 
joka on pitänyt yllä konserttitarjontaa. Voisiko sitä laajentaa? Millainen 
olisi Kirkkofestivaali tai Kirkko-Kaupunkifestivaali? 
 
Taideviikkojen toimintaan eniten vaikuttaneet asiat 
 
Visiona klassinen musiikki 
Keskityimme taidemusiikkiin, jolle oli seudullamme kysyntää. Ohjelmisto 
muodostui alkuaan omista mieltymyksistämme. Klassisen musiikin kautta 
olin saanut musiikin koulutukseni ja puolisoni kuunteli työskennellessään 
klassista musiikkia. Klassinen musiikki antoi itsellemme henkistä sisältö ja 
halusimme tuoda sitä omalle asuinseudullemme, missä klassisen konsertit 
olivat marginaalissa viihteen vallatessa alaa. Taideviikkojen ohjelmisto 
laajeni festivaalin edetessä alkuidean pysyessä läpi vuosien samanlaisena. 
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Olisi ollut vaikea tuottaa jonkun toisen musiikin lajin ohjelmia, kun emme 
olleet niihin perehtyneet. Visiolle ei milloinkaan ajateltu vaihtoehtoja. Kun 
taiteilijatuttavuuksia oli karttunut, tuli innostus saada omalle paikkakun-
nalle heidän esityksiään. Taidenäyttelyt lisääntyivät ja niitä oli seudul-
lamme jopa runsaasti kesäisin. Sen sijaan klassisen musiikin konserttien 
painoarvo nousi, kun kunnan resurssit vähenivät. 

Eettisyys pääosassa 
Jorma-Tapio Valkaman taide oli keskeinen osa festivaalia, vaikka taide-
näyttelyn ajankohta oli keskellä kesää muutaman viikon aikana ja konser-
tit jakaantuivat alkuvuosien jälkeen keskikesän tiivistelmästä kevääseen ja 
syksyyn. Eettisyys tuli Jorma-Tapio Valkaman persoonasta ja taiteesta, se 
sävytti ohjelmiston ja koko toiminnan. Yhtenä motiivina jo taideviikkojen 
alussa oli taiteilijoille tyypillinen individualismi, maailman parantaminen 
ja laadukkaiden elämänarvojen tavoittelu. Klassisen taidekulttuurin paris-
sa työskentelevien ihmisten tavoin mekin halusimme työskennellä asuin-
seutumme rikastuttamiseksi. Valittu visio hallitsee eettisyyttä. Festivaalien 
toimijat joko pitävät kiinni eettisistä arvoista tai eivät huomioi niitä ollen-
kaan. Festivaalia voi olla helpompi johtaa jättäen arvot huomiotta, jolloin 
toiminnan kannattavuus on pääasia ja tarkoitus pyhittää keinot kiperissä 
tilanteissa. Edellisen tutkimukseni kolmen festivaalin (Crusell-Viikko, 
Musiikin Aika ja Helsingin Juhlaviikot) johtajat pitivät ehdottomasti kiinni 
korkeasta laadusta tappioidenkin uhalla. (Valkama 2004.) 

Yleisön huomioimisessa eettisyys ja visio yhtyivät 
Pienellä paikkakunnalla toimittaessa on huomioitava yleisö. Yksi yleinen 
festivaalien järjestämisen eettisistä tavoitteista on tuottaa pienellekin ryh-
mälle heidän haluamaansa ohjelmaa tai esiintyjiä. Pääsylipun hintaa piti 
usein harkita, kun oli huomioitava, mihin seudulla oli totuttu. Ohjelmisto 
laajeni keskikesän molemmin puolin: yksittäisiä konsertteja keväällä ja 
syksyllä, suuria kirkkomusiikkiteoksia pääsiäisen aikaan ja konsertteja 
myös jouluna. Myöhemmin suurista produktioista luovuttiin, sillä ne oli-
vat kalliita ja yleisön saamiseksi lippujen hinnat oli pidettävä alhaisina. 

Realismi ja riskit 
Kun resursseja on niukasti, on oltava rohkea niiden hankkimiseen. Siitä 
seuraa väistämättä riskejä. Festivaalin visiolla on suora vaikutus resurs-
seihin ja eettisyyteen, mikä kokonaisuutena aiheuttaa myös riskejä. Kun 
festivaalin järjestäjät haluavat tasokasta ohjelmistoa, he kutsuvat taiteilijoi-
ta, joiden ohjelmisto täyttää odotukset. Sellaiset taiteilijat eivät tee komp-
romisseja ohjelmistonsa suhteen ja niin he koettelevat festivaalin taloutta. 
Riskit ovat väistämättömiä.  
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Myöskin voidaan kysyä, miksi perustettiin festivaali, joka sisältää 
useita konsertteja, eikö konsertti silloin tällöin olisi ollut taloudellisesti 
viisaampaa? Juuri talous tarvitsi useita konsertteja: usean konsertin yhteis-
tulos mahdollisti monipuolisen ohjelmiston, koska silloin joukossa voi olla 
konsertti myös pienelle yleisölle. 

Taidekulttuurille ei ollut tarvittavaa puolestapuhujaa kaupungin hal-
linnossa. Kun kunta sai itse päättää, miten se käyttää valtion vapaa-ajan 
toiminnalle osoittamansa tuen, on seurauksena ollut, että tilat urheilulle ja 
liikunnalle ovat erinomaiset ja kunnan huolenpidossa ensisijaisia. Uusia 
kouluja tarvittavine liikuntasaleineen ja välineineen on rakennettu seudul-
lemme. Hämmästyttävää on ollut se, että tuo kaikki on voitu tarjota lii-
kunnalle myöskin laman aikana. Kaupungin edustaja oli taidetoimintam-
me alkuvuosien toimikunnassa sekä sitten taideyhdistyksen hallituksessa, 
mikä ei - merkillistä kyllä – lisännyt kaupungin kiinnostusta työtämme 
kohtaan.  
 
Ihmiset valitsevat sen, mitä arvostavat.  
Arvostuksiin uskoaksemme vaikuttaa seudun taustahistoria. Jämsä on 
ollut varakas agraariyhteiskunta, jonka ylpeytenä ovat olleet mahtitalot ja 
isot peltohehtaarit. Sittemmin kaupunkiin rakennettiin kaksi suurta pape-
ritehdasta, joiden kautta maata omistamatonkin väestö vaurastui. Jämsän-
jokilaakso on kasvanut Yhtyneiden Paperitehtaiden vaikutuksesta. Yritys 
oli kuuluisa työntekijöidensä sosiaalisista eduista jo ennen sotia. Se myös 
huolehti työntekijöidensä hyvinvoinnista sekä harrastuksista. Vähitellen 
urheilusta tuli Yhtyneiden tavaramerkki, jonka kautta tehdas haki valta-
kunnallista näkyvyyttä. Kun tehdas oli paikkakunnan suurin työnantaja, 
sen antama malli leimasi koko paikkakuntaa, tarttui ihmisten mieliin ja 
ohjasi heidän arvovalintojaan. Malli siirtyi kunnalliselämään kunnan 
suunnitellessa asukkaiden vapaa-ajan toimintoja ja vaikuttaa vieläkin, sillä 
sitä taustaa vasten on nähtävä taidekulttuurin marginaalinen asema tällä 
seudulla. Samanlainen kehitys vain erilaisin tuloksin voidaan nähdä Män-
tän kaupungin kohdalla. Siellä suurin työnantaja Serlachius antoi mallin 
koko seudulle taiteenrakkaudellaan. Tuo malli on jäänyt pysyväksi Män-
tän seudulle, ja sen vaikutus on kantanut tänne asti. 
 
Konsertteja vietiin lähikuntiin 
Rohkeutta riskien voittamiseksi tarvittiin runsaasti. Opetusministeriö vas-
tasi toistuvasti kielteisesti, vaikka jokaista päätöksiä käsittelevää lähestyt-
tiin henkilökohtaisesti – tuloksetta. Oli tultava toimeen omin avuin. Kon-
serttien vieminen lähikuntiin oli yksi keino jatkaa toimintaa, millä myös 
haluttiin saada myönteinen huomio valtionavun hakemuksille.  
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Verkostoiduttiin  toisiin festivaaleihin 
Verkostoitumista toisiin festivaaleihin tehtiin mahdollisuuksien mukaan. 
Sitä kautta saatiinkin tuloksena muutamia konsertteja hiukan edullisem-
min kuin, jos olisimme olleet yksin järjestäjinä. 

Lisättiin  yhteyksiä yrityksiin 
Yhteydet oman seudun yrityksiin tuottivat tulosta. Yritystuelle on ratkai-
sevaa, millaisia ja minkä kokoisia yrityksiä on seudulla. Urheilu sai tukea 
pieniltäkin yrityksiltä, joille kulttuuri oli etäinen kohde. Elinkeinoelämän 
tuki on jatkuvasti riippuvaista talouden suhdanteista, minkä vuoksi pienet 
yritykset eivät tee sitoumuksia, vaan tuki on kertaluonteista. 

Yhteydet Pietariin tulivat ratkaisuksi 
Ratkaisuksi muodostuivat yhteydet Pietariin. Yhteyksien ottaminen Pieta-
riin oli lähes uhkarohkeutta. Baletit ja oopperat Pietarista sijoitettiin 13 
vuoden ajan loka-marraskuussa Jyväskylän kaupunginteatteriin, vuokrat-
tiin teatteritalo.  Pietarilaisten vierailuista jäi useimmiten festivaalille tu-
loa, jolla oli mahdollista tuottaa laadukkaita konsertteja Jämsään. Ne eivät 
muuten olisi olleet mahdollisia. 

Sosiaaliset suhteet liittyivät resursseihin, eettisyys yhtyi talouteen 
Hyvien suhteiden rakentuminen oli tärkeää. Oli oltava yhteyksissä kun-
nan virkamiehiin, yrityksiin, mediaan, oman seudun taiteen harrastajiin, 
kulttuurialan instituutioihin, pankkeihin, yleisöön ja taiteilijoihin. Kaikes-
sa oli yhteisyyttä: etukäteissuunnitelmissa, taloudessa, sponsoreiden han-
kinnassa, median kohtaamisessa, lippujen myynnissä, itse tapahtumissa ja 
jälkityössä. Festivaali on kuin maailma maailmassa, oma erikoinen koko-
naisuutensa kaiken ympäröivän sisällä. Taiteilijoiden tapaaminen palkitsi 
järjestäjän näin maaseutuvaltaisella seudulla. Puolisolleni kuvataiteilijana 
toisten taiteilijain tapaaminen oli erikoisen inspiroivaa, vaikkakin he olivat 
eri taiteenalan edustajia. Vastavuoroisesti usein Hiidenkirnussa esiinty-
neet taiteilijat kertoivat, että läsnä oleva taide inspiroi heitä. 

Kunnan tuki lisääntyi 
Vasta 2000-luvulla, kun kunnan omat resurssit joutuivat vaikeuksiin, sai 
yksityinen kulttuurityö kunnalta enemmän tukea. On ymmärrettävää, että 
kunta ei voi toimia kuten yksityinen taho. Yksittäiset konsertit ovat eri 
asia, mutta festivaali on laajempi kokonaisuus. Sen puitteissa on voitava 
venyä muutoksiin, muuttaa suunnitelmia joskus nopeasti ja päättää asiois-
ta pelkästään puhelinkeskustelussa. Hyvät suhteet festivaalimme ja kun-
nan kulttuuritoimen välille kyllä rakentuivat vuosien kuluessa ja olemme 
toimineet yhdessä silloin kun se on ollut mahdollista. Taloudelliset suh-
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danteet ovat muuttuneet, ja kunta toivoo yksityissektorilta aktiivisuutta 
kulttuuritarjonnassa. 
 
  



CODA 

Mitkä ovat omat tuntemukseni nyt taideviikkojen loputtua? Taidekulttuu-
rin parissa työskentely on antanut energiaa ja iloa. Suuri asia on jo itses-
sään se, että yksittäisillä ihmisillä on ollut mahdollisuus toimia koulutuk-
sensa ja innostuksensa mukaisesti, omaehtoisesti, poliittisista sidonnai-
suuksista vapaana. Valkaman Taideviikot on esimerkki siitä. Kun toimin-
nastamme muodostui niin pitkä jakso, 35 vuotta, se väistämättä on osa 
elämääni. Sen kestäessä olen ollut väliin jännittynyt, väliin väsynyt, ja nyt 
sen loppuessa olen hengästynyt kuin pitkän hiihtolenkin jälkeen. Tämä 
taaksepäin katsominen historiikin muodossa tuntuu olevan parasta, mitä 
nyt voisin tehdä.  

Tärkeänä antina nousee esiin suuri määrä ihmissuhteita, joita ei il-
man Taideviikkoja olisi. Minua ihmetyttää, että kiintymys tähän paikka-
kuntaan on minussa kasvanut, vaikka se on aiheuttanut sen pettymyksen, 
ettemme ole voineet toimia oman seudun hyväksi niin paljon kuin oli-
simme halunneet. Mutta olen kiintynyt tämän paikkakunnan ihmisiin, 
jotka ovat olleet yleisömme. Heille olemme tehneet työmme ja he ovat ot-
taneet sen vastaa. Ja olenhan minä tosi jämsäläinen, sillä isovanhempani 
äidin puolelta ovat Jämsästä. 

Maailma ei tule valmiiksi ihmisten tekemisillä. Tärkeintä ihmisen 
elämässä ei ollut se kuinka paljon hän sai aikaan, vaan se, mitä hän teki, 
minkä asiain parissa hän puuhasteli. Ympäristö ja olosuhteet rajoittivat, 
antoivat väliin mahdollisuuksia, väliin estivät. Ne olivat niitä tekijöitä, 
jotka vain oli otettava vastaan. Sen asian voi hyväksyä ja olla iloinen siitä 
mitä saattoi tehdä - se riittää. 
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Huomaan, että Valkaman Taideviikkojen toiminnassa voin tunnistaa 
klassisen musiikin aineksia: 
 
Sisältö etenee loogisesti kuin klassisen musiikin sonaattimuoto 
 

     Esittelyjakso    Kehittelyjakso  Kertausjakso 
    1980–1996      1997–2009    2010–2014 

  17 v    13 v  5 v 

 
Taidenäyttely on kuin cantus firmus, pääsävelmä 
 
 
Crescendo ja diminuendo 
 
Oli lähdetty liikkeelle arkaillen, kaikki oli uutta. Muodostui pitkiä musii-
killisia ohjelmalinjoja. Niitä tarkatessa huomaa alun jälkeen nousun, oh-
jelmien laajentumisen, crescendon kunkin ohjelman kohdalla. Sitten tulee 
hiljentyminen, kuin palattaisi alkuun. 

Lied-konsertit laajentuivat suuriin lied-sarjoihin. Alku oli yksittäisten 
laulujen ja liedien konsertteja, kunnes laajenivat. Seurasi tunnettuja Lied-
sarjoja Schubertilta, Schumannilta, Mahlerilta, Musorgskilta ja Sibeliuksel-
ta. Sitten ohjelmat taas hiljentyivät pienimuotoisempiin teoksiin. 

Tanssi laajentui kokoillan baletteihin. Tanssi alkoi modernin tanssin 
ryhmien esityksillä, jotka pohjautuivat klassiseen balettiin. Tamperelais-
ryhmiä oli useita, sitten turkulaisen Aurinkobaletin esityksiä, kunnes tuli 
suurten baletti-iltojen vuoro Pietarista kolmentoista vuoden ajan. Ohjel-
mat hiljentyivät viitenä viimeisenä vuotena jälleen modernin tanssin esi-
tyksiin. 

Kuoroteokset laajenivat suuriin kirkkomusiikkiteoksiin orkesterei-
den kanssa. Ortodoksikuorot aloittivat, niiden väliin ohjelmistossa liittyy 
poikakuorojen konsertteja laajentuen pääsiäiskonsertteihin, joissa kuultiin 
suuria kirkkomusiikkiteoksia. Yksittäisistä kuoroista huomattavin oli Ra-
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dion Kamarikuoro. Viimeisellä jaksolla kuoroja edusti yksi ortodoksilau-
luyhtye ikoniesitelmän kera. 

Kamarimusiikki seurasi taideviikkoja koko elinkaaren ajan. Konsertit 
alkoivat triolla ja jousikvartetilla, kunnes niiden oheen tulivat kamarior-
kesterit laajentuen sinfoniaorkesterien vierailuihin, joista Sibeliuksen Kul-
lervo-sinfonia Tampere Filharmonian esityksenä oli mieliin jäävin. Pieta-
rista tulleissa baleteissa ja oopperoissa oli aina myös sinfoniaorkesteri. Pie-
tarilaisvierailut sijoitettiin Jyväskylään, aluekeskukseen. Samaan aikaan 
pidettiin huoli Jämsän ohjelmista ja niinpä isot kirkkomusiikkiteokset or-
kestereineen Bachilta, Haydnilta ja Mozartilta kuultiin Jämsän kirkossa. 
Viimeisten viiden vuoden aikana Jyväskylä Sinfonia ja Sinfonia Lahti oli-
vat ainoat, jotka muistuttivat suurista konserteista. 

Runous kuului ohjelmistoon koko toiminnan ajan. Se alkoi yksittäis-
ten lausujain runoilloista ja laajeni ohjelmistoiltaan. Tuli ohjelmat Haavi-
kon Rauta-ajasta ja Pentti Saarikoski-matinea sekä Dostojevskia ja Haan-
päätä dramatisoiduissa monologiesityksissä.  

Kertausjaksoksi voi nimetä viimeiset viisi vuotta. Taidenäyttely oli 
taiteilijan kotiateljeessa, taiteilija itse oli nukkunut pois. Liedit, tanssitaide, 
runous, kamarimusiikki ja sinfoniaorkesterien vierailut kyllä muistuttivat 
vielä entisistä runsaista ohjelmistoista. Vierailuja Pietarista ei enää kutsut-
tu, ne jäivät vuoteen 2009. Taideviikkojen alkuvuodet muistuivat mieleen, 
oli tullut diminuendon aika. Taideviikkojen kaari ei kuitenkaan painu alas, 
kaaren pää on koholla odottaen jatkoa. Loppu ei pääty cadenssisointuihin, 
se on avoin jatkolle. 

Vuoden 2015 iloinen uutinen: 
Jämsän lukioon perustetaan klassisen musiikin linja. 
Jämsän Musiikkiopisto, Jämsän Kristillinen Kansanopisto ja Jämsän Lukio 
aikovat yhteistuumin toteuttaa klassisen musiikin linjan Jämsän lukioon. 

Bernhard Shaw (1856-1950): 
Ihmiset aina moittivat olosuhteita ja ympäristöä. Minä en usko olosuhteisiin. Pys-
tyvät ihmiset tässä maailmassa ovat niitä, jotka etsivät toiminnalleen oikeita olo-
suhteita, mutta elleivät löydä, tekevät ne. 

Haluan vastata filosofi Shaw:lle. Olosuhteiden tekemisellä on rajansa. On 
turha yrittää mennä seinän läpi muuten kuin ovesta. On siis etsittävä ovea. 
Jos ovea ei löydy, riittää, että on sitä etsinyt. 



Valkaman Taidekoulu 

Lyhyt historiikki 

Valkaman Taidekoulu toimi 30 vuotta Jämsässä, vuodesta 1983 vuoteen 
2013. 
Se oli Liisa Valkaman yksityinen taidekoulu. 

Olin ollut kuusi vuotta töissä kodin ulkopuolella, musiikkiopistoissa viu-
lunsoitonopettajana ja rehtorina. Viimeksi Pirkanmaan Musiikkiopiston 
rehtorina Tampereella. Elämä oli ollut jatkuvaa liikettä: viikot kodin ulko-
puolella, perjantai-iltana kotiin ja maanantaina varhain lähtö, jos oli ollut 
mahdollisuus tulla viikonlopuksi kotiin, aina se ei onnistunut. Teki mieli 
tehdä työtä kotipaikkakunnalla. 

Valkaman Taideviikot -festivaali oli aloitettu 1980. Se vaati läsnäoloa, 
mutta ei antanut alkuvuosinaan tarpeeksi työtä. Niinpä perustin sen 
oheen oman taidekoulun. Kaikkeen opetukseen halusin pätevät opettajat. 
Maaseudulla, keskustojen reuna-alueilla paljolti harrastajat opettavat har-
rastelijoita. Järjestäjät päätyvät siihen ratkaisuun, koska harrastajia on 
helppo löytää omalta paikkakunnalta eivätkä he aiheuta matkakuluja.  

Opetusaineista tärkein itselleni oli viulunsoitto. Se oli ollut pääainee-
ni Sibelius-Akatemiassa ja kun olin lisäksi suorittanut kaksivuotisen viu-
lupedagogiikan, sain sen päätteeksi opettaa muutamia sivuaineisia viu-
luoppilaita Sibelius-Akatemiassa. Omassa koulussani opetin myös pia-
nonsoiton alkeita. Kouluni työllisti minut täysin. Omat opetustuntini oli-
vat sekä kodissani että keskustan koululuokassa, jonka olin vuokrannut 
toiseksi opetuspisteeksi. Koulupäivän jälkeen ne olivat vapaita ja silloin-
han vasta oppilaatkin ehtivät.  

Kuvaamataitoa oli sekä lapsille että aikuisille. Jaana Koskinen oli 
useita vuosia pikkulasten innostava kuvaamataidon opettaja, puolisollani 
Jorma-Tapiolla oli muutamia aikuisoppilaita. Laulutunteja aikuisille oli 
muutamina vuosina. Sen opettajina oli muun muassa Kalle Kinnunen Jy-
väskylästä ja Marja Sepponen Tampereelta. 



87 

Vuosi kouluni alkamisen jälkeen Jämsän kaupunki aloitti oman mu-
siikkikoulun, joka pystyi ottamaan paljon oppilaita ja sai siihen valtion-
apua. Myös kuvaamataidon opetusta lapsille alkoi useallakin taholla, sel-
laista järjesti kaupunki ja sitä oli myös kerhojen yhteydessä. Näin vähitel-
len tarjonnan tarve väheni. Yksityisen koulun parhaita puolia oli sen 
mahdollisuus järjestää opetusta sellaisiin aineisiin mihin ilmeni tarvetta.  

Klassinen baletti tuli jo 1983 ohjelmistoon. Se pysyi koko koulun 
elinkaaren ajan. 

Baletin opetuksen järjestäminen oli mielestäni kouluni suurin saavu-
tus. Se oli koulun elinajan kaikkein vaikein kohde. Klassisen baletin opet-
tajia oli vaikea saada, hankinta oli salapoliisin työtä. Koska päteviä opetta-
jia oli vähän, heidät oli jo löydetty ja kiinnitetty johonkin oppilaitokseen, 
eikä matkustaminen muualle houkutellut. Sivistystoimenjohtaja Antti Jär-
veläisen aikana kouluni baletinopetus sai taiteen perusopetuksen nimik-
keen 1996. Sitä seurasi kaupungin pieni tuki. Opetukseen olin vuokrannut 
Jokivarren koulun salin 

 Baletinopettaja kouluuni tuli joskus Tampereelta, joinakin vuosina 
Lahdesta. Pitkäaikaisimpia oli Kirsi Heino. Tamperelainen Kirsi Heino oli 
ajautunut kouluttautumaan Itä-Saksaan, DDR:ään. Sain kuulla, että hänet 
oli lähetetty kotiin, Suomeen – lihomaan. Silloin sain hänet baletinopetta-
jaksi. Painon noustua hän palasi Saksaan. Saatuaan tanssijan diplomin hä-
nestä tuli Kansallisbalettimme tanssija. Hän jatkoi koulussani opetustaan. 
Usean vuoden ajan hän matkusti Helsingistä sunnuntaisin Jämsään, kun-
nes avioitui ja perhekin suureni. Kirsi Heinon aikana oli ihastuttavia juh-
lia, joissa soittonäytteiden lisäksi oli otteita nimekkäistä baleteista. Jorma-
Tapio maalasi näytöksiin lavasteet. Kirsi Heino itse myös esitti koulun 
näytöksissä mielellään omia balettinumeroitaan. 

Dany Reiner Eestistä viipyi muutaman vuoden. Hänen koulutuksen-
sa oli Moskovasta. Kokemus oli ollut pitkä ja ankara. Hän löysi puolison 
Suomesta ja se toi perheonnen hänen elämäänsä. Muutaman seuraavan 
vuoden opettajana oli Cino Miller. Hän oli tullut USA:sta Tampereelle ja 
opetti siellä. Hän oli iholtaan tumma, tukka oli musta ja kihara. Hänellä oli 
ihan poikkeava tapa käsitellä lapsia. Meno balettitunneilla oli hurja. Kaik-
ki näytti päällisin puolin täysin sekavalta – lasten vanhemmat kurkkivat 
kauhistuneina oven raosta. Kaikki oli sittenkin opettajan hallinnassa. Ai-
kuisille hänen opetuksensa sisälsi klassisen baletin taustoittamaa jazzia. 

Viimeiset 7 vuotta klassisen baletin opettajana oli Victoria Golubeva. 
Hän oli tullut Jyväskylään puolisonsa kanssa, joka sai alttoviulistin va-
kanssin Jyväskylän Kaupunginorkesterista. Hänen aikanaan pienimmille 
lapsiluokille hankittiin oma opettaja. Sellaisia olivat Satu Lehtinen ja Anna 
Kummala. He molemmat olivat tanssineet useita vuosia aikuisbaletin 
ryhmässä ja jatkoivat tanssimista edelleen. 
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Valkaman Taidekoulun päätettyä toimintansa kolme klassisen baletin 
oppilasta hakeutui Jyväskylään klassisen baletin tunneille. Perheet ovat 
vuorotelleet heidän kuljettamisissaan toisinaan kaksikin kertaa viikossa 
balettitunneille. 

Klassisen baletin opetusta ei ole enää ollut tarjolla Jämsässä sen jäl-
keen, kun Valkaman Taidekoulu päätti toimintansa.  

Klassisen baletin musiikki jäi erikoisesti ihanana mieleen. Se oli suur-
ten balettiteosten musiikkia, paljon Tsaikovskia. Opettajat käyttivät sitä 
myös harjoitusmusiikkina. 

 
Alla esimerkki Taidekoulun tiedotteesta  
 
VALKAMAN TAIDEKOULU 
vuodesta 1983 Jämsässä 
BALETTI  
Syyslukukausi 2007 alkaa ma 27. 8. 
Alle kouluikäisistä aikuisiin, myös pojille 
Opettajana Victoria Golubeva 
Entiset oppilaat tulevat aluksi entisinä aikoina 
Baletti kuuluu Jämsässä taiteen perusopetukseen 
Uusille tiedustelut ja ilmoittautuminen 
 
 
Balettitunnit alkavat 
14 x lukukaudessa 
  
Ryhmä I 45 min.              klo 15.30 
Ryhmä II 60 min  klo 16.30 
Ryhmä III 60 min  klo 17.30 
Ryhmä IV 60 min  klo 18.30 
Aikuiset 60 min  klo 19.30 
 
Valkaman Taidekoulun baletinopetuksen syyslukukausi alkaa maanantai-
na 27.8. Opetus on entiseen tapaan Jokivarren koulun salissa. Valkaman 
Taidekoulu on tuonut seudullemme baletinopettajan vuodesta 1983 lähti-
en, aivan taidekoulun alusta lähtien. Tämän koulun baletinopetus perus-
tuu klassiseen balettiin. Silloin on tärkeätä että opettaja on alan ammatti-
lainen. Klassisen baletin ammattitaitoisia opettajia on tavattoman vaikea 
saada. Nyt Valkaman Taidekoulussa opettava Victoria Golubeva kuuluu 
koulutustaustaltaan alansa huippuun. Hän on valmistunut Pietarin Va-
ganova-balettikorkeakoulusta ja tanssinut sen jälkeen Mariinski-teatterin 
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baletissa. Hän opettaa Jyväskylän konservatoriossa ja käy sieltä käsin 
maanantaisin Jämsässä. 

Opetusryhmiä nuorisolle on ollut neljää tasoa, pienimmät alle kou-
luikäisiä. Opettaja muodostaa ryhmät tason mukaan, kuitenkin lähes sa-
man ikäiset samassa ryhmässä. Nuorison opetuksen osalta tämä baletti 
kuuluu Jämsässä taiteen perusopetukseen. Viime vuodesta lähtien on ollut 
myös aikuisten ryhmä. Victoria Golubeva on opettanut Valkaman Taide-
koulussa 3 lukukautta ja tänä aikana hän on valmistanut kevääksi ja jou-
luksi osia Tsaikovskin baleteista. Niissä oppilaat ovat päässeet ison baletin 
tekemisen tuntumaan, kaikki liikkeet tehdään musiikkiin ja kaikki oppi-
laat ja tasot kohtaavat toisensa.   
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Lehtiartikkelit liittyen Valkaman Taideviikkojen 
historiikkiin 
 
Paikallislehti Koillis-Hämeen arkisto 
 
Ääniterapiaa 22.9.1980. Kalevi Lindqvist. 
Kulttuuriviikko alkoi: Mobita toi tuulahduksen/ Kamarimusiikkisunnuntai 
15.9.1981.AH. 
Jorma-Tapio Valkama kehitystiellään / Södergran-ilta. 
Kulttuuriviikon linjakas jatko 17.9. 1981.r.b. 
Kulttuuri luo, laitostuminen kuriin. Päätoimittaja Pekka Walden 21.9.1982. 
Ruotsulan Kesästä tasokas taidetapahtuma. 10.2. 1983. 
Kulttuuria, mutta kenen ehdoilla? 29.6.1983. Pääkirjoitus. 
Tutut teemat, uudet tulkinnat/ Chanson soi sydämestä sydämeen. 30.6. 1983 r.b. 
Pianismin juhlaa. Koillis-Häme 9.4.1985. Liisa Valkama  
Jokilaakson kulttuurikuvaa kirkastettava 
Laulutaivaan kiintotähti, Walton Grönroos. Koillis-Häme 21.6.1986 .LV  
Chopinia säästelemättä/Anne Kauppi 22.6.1987 JM./ Ortodoksista kirkkolaulua / 
Sanat ja sävelet yhtä bysanttilaisessa musiikissa. ST./ Tosi vahva Dostojevski 
monologi. JM./ Avoin liitto, pirullista ilveilyä parisuhteella / Noraksen sello soi 
täydelle salille. 17.6.1987. AH. 
Aurinkobaletti lumosi tanssitaiteen ystävät. 14.6.1988. AH. 
Taideviikoilla upea alku. /Bartokia ja ragtimea/ Chanson hipaisi lujaa. 20.6.1988. 
MR.  
Mestarillista yhteissoittoa. 15.6.1989. Janne Mäkinen. 
Miksi laulat lintuseni? 29.6.1989 Janne Mäkinen. 
Säveltäminen vaatii pyyhekumia. 21.6.1990 
Krause pani päät pyörälle. 24.6.1990. Janne Mäkinen.  
Mitä kulttuuri merkitsee. 18.6.1991 Hannu Ahlstedt ja Hannu Karjalainen 
Harpun ja huilun taitajat Moskovasta. 28.6.1991. 
Ruohosen tähtiaariasta tuli napakymppi. 16.6.1992. 
Bach: Johannespassio. 10.4.1993. 
Sähäkästä toiminnasta tullut jo elämäntapa. 26.6.1995. 
Oopperadiiva ja viulunsoittaja. 28.6.1995. 
Missä piileksi Jämsänjokilaakson kulttuuriväki? 28.6..1995. 
Padam, joka sävel mua näin satuttaa” 1.7.1996 Hannele Peltonen 
Uusia Valkama-haasteita. 1-1997 Taideyhdistyksen hallitus. 
Vahvoja visioita kansojen vapaudesta. 7.12.1998 Petter Ohls. 
Mustalaismusiikkia mustissa - värikylläistä nautintoa. 11.6.2001 Petter Ohls. 
Tamara ja Alexandru-ihastuttava operettipari. 14.6.2001. 
Taidetoimikunta suuntaa valtionavustuksia. 15.6.2002 Salla Lappi. 
Jorma-Tapion taidenäyttely: Horisontti muuttuu siniseksi. 26.6.2003.   
Laulutaiteen voimakasta tulkintaa. 29.6.2004 Janne Mäkinen 
Mittyinen tämä on kansa. Väkevä Eino Leino. 6.7.2005. Ulla Jäske. 
Rovasti kävi Antin tuvassa. 14.7.2005. Päivi Pihlajarinne 
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Kulttuuripuurtajille Jämsä-mitali /Taideviikoilla juhlavuosi. 20.6.2009. 

Valkaman kotiarkistossa paikallislehden artikkeleita: 

Kulttuuriin veroton etuus. 27.11.2008. Hannu Karjalainen. 
Uotinen diivaili tanssi-illassa. 16.6.2011. Hilkka Koskinen. 
Piazolla vei voiton. 14.6.2013. Mari Tuohiniemi. 
Kirkkokonsertit Valkaman Taideviikot & Jämsän Seurakunta  
Makeaa mahan täydeltä. 2.6.2014. Risto Hakola. 

Maakuntalehti Keskisuomalaisen arkisto 

Jämsän kirjaston arkistossa:  

Jämsässä viikko silkkaa taidetta. 18.9. 1982 
Valkaman viikot alkoivat: ”Jämsän kesä” tarjoaa verensiirtoa.  29.6.1983. 
Kuudennet Valkamien taideviikot: Syntymäpäiväjuhlista. 9.6.1995. Hannu 
Karjalainen. Valkaman kotiarkisto. 
Valkaman viikkojen tilinpäätös: Pienimuotoisuus valttikorttina. 13.7.1985. 
Valkaman kotiarkisto. 
Jazz avasi Jämsän viikot: Sarmantojen suvisoitto. 18.6.1986. Mikko  
Voutilainen. 
Yleisöennätys Valkamien viikoilla. 7.7.1996. Valkaman kotiarkisto. 
Tyyli säilyi. 19.6.1987. Juha Tiusanen ja Eero Räty. Valkaman kotiarkisto 
Bernen oppilaat Jämsässä: Tavoitteena iso rooli oopperassa. 29.6.1987. 
Valkama-viikot todistavat: Pieni kaunista kulttuurissakin. 8.6.1988. 
Kamarimusiikin huiput vetävät maaseudullakin. 9.6.1989. 
Valkama-viikot 10. kerran. Taidetapahtuma ilman velkataakkaa. 20.3.1989. 

Keskisuomalaisen arkistossa: 

Taiteelliset ansiot ennen suomalaisuutta. 20.6.1990. Hannu Karjalainen. 
Säätiöajatus haudattu. 12.4.1991. Pentti Rytkönen 
Bachin chaconne kasvoi monumentiksi. 17.6.1991. Harri Kuusisaari. 
Jämsän kesäkuu on kulttuurikuu. 1.6.1992. Päivi Lehikoinen. 
Kantele taipuu Bachinkin tahdissa. 6.6.1993 Janne Mäkinen  
Valkaman viikoilla juniorijouset ja oopperaa. 11.5.1994. Marra Ekblom 
Valkama-viikot tulee Jämsästä Jyväskyläänkin. 27.3.1996. Pentti Rytkönen. 
Tango tehosi Korpilahdella. 28.6.1996. Mikko Voutilainen. 
Valkaman Taideviikot tuo Jyväskylään ja Jämsään. 5.8.1997. Mikko 
Voutilainen. 
Kullervo. 6.12.1998. Mikko Voutilainen. 
Vilkas kulttuurikesä Keski-Suomessa. 3.7.1999. Erkki Laatikainen 
Pukuloistoa Joutsenlammella. 3.10.2000. Tarja Sara 
Ooppera Onegin. 5.11.2001. Mikko Voutilainen. 
Valkaman taideviikot keskelle kesää. 21.5.2002. Hannu Karjalainen. 
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Figaro, Figaro, Figaro. 8.10.2002. Mikko Voutilainen. 
Balladi Ihantalasta. 5.6.2003. Jorma-Tapio Valkama. 
Figaron häät pietarilaisittain. 4.11.2003. Mikko Voutilainen 
Onnittelut, Liisa ja Jorma-Tapio Valkama. 30.6.2004. Ahti Vielma 
Carmen, antaumuksella. 16.11.2004. Tarja Sara. 
Joutsenet tanssivalkamassa. 4.10.2005. Tarja Sara. 
Juhlavaa laulutaidetta ilman diivailua. 28.11.2006. Janne Mäkinen. 
Sadun kimallusta. 19.11.2007. Mirja Tukiainen. 
Prinsessa Ruusunen. 20.11.2008. Elina Mäenpää  
Jämsä-mitalli. 24.6.2009. Pentti Rytkönen 
Valkaman muistokonsertti. 22.6.2010. Tomi Tuomaala 
 
Valkaman kotiarkistossa maakuntalehden artikkeleita: 
 
Valkamain taideviikot kotoista tunnelmaa etsimässä. 22.6.1984  
Sylvi Salonen Spoon Riverin maisemissa. 7.7.1996. Janne Mäkinen. 
Viihdeartisteille oma koulutus. 25.11.1996. Hannu Karjalainen. 
Jorma Uotinen sähköisti tunnelman. 16.6.2011. Reija Palttala. 
Unohtuuko tasa-arvon periaate? 19.9.2012. Lasse Kangas. 
Beethoven kirkossa. 16.6.2014. Santeri Kaipainen. 
 



Valkaman taideviikkojen ohjelmat ja esitteet 





Jorma-Tapio Valkama 50-v näyttely Hiidenkirnussa  
15.–21.9.1980 

Artikkeleita: 
Jämsä kitsas kulttuurin tarjonnassa Koillis-Häme 16.2.1980 
Taidenäyttely- ja konserttisarja onnistui KL. 20.9.1980 
Laulun ja soiton mahtia. Valkamain kulttuuriviikolla noin 1000 vierasta. 
Lindqvist K. 22.9. 80 



Vuosi 1981 
Jorma-Tapio Valkama TAIDENÄYTTELY 
Hiidenkirnussa Jämsässä 13.–20.9.1981 klo 12–20 
 



Vuosi 1981 

Ohjelma taidenäyttelytilassa: 

Sunnuntai 13.9. klo 18 Tamperelainen modernin tanssin ryhmä MOBITA  
tanssii 
Pääsylippu 20:- 

Maanantai 14.9. klo 19.30 Runoilta ”Tulevaisuuden varjo” Hilkka Törmälä ja 
Ritva-Sofia Lintu esittävät Edith Södergranin 
tuotantoa 
Pääsylippu 20:- 

Perjantaina 18.9. klo 16.00 Luento ja demonstraatio teemasta ”Terve Ääni”.  
Foniatrian ylilääkäri Aatto Sonninen ja  
puheterapeutti Evi Sonninen. 
Ääniharjoituksia ja neuvontaa yhteensä noin 4  
tuntia. 
Pääsylippu 20:- 

Lauantaina 19.9. klo 19.00 Lied-konsertti 
Kalevi Lahtinen laulu 
Tuulikki Rajakangas piano 
Pääsymaksu 20:- 

Sunnuntai 20.9. klo 18.00 Oopperan ilta 
Kalevi Lahtinen laulaa ja  kertoo oopperasta, 
säestäjänä Tuulikki Rajakangas 
Pääsymaksu 20: 

Artikkeleita: 
Södergran-ilta, kulttuuriviikon linjakas jatko. rb.Koillis-Häme 17.9. 1981 
Jorma-Tapio Valkama kehitystiellään. Kulttuuriviikko alkoi. Mobita toi 
tuulahduksen tanssitaidetta Jämsään. AH. Koillis-Häme 15.9. 1981 
Valkaman Sinisen talven kuvat näyttelyssä. Keskisuomalainen 14.8.1981. 



Vuosi 1982    
 

 



Vuosi 1982 

Ohjelmia taidenäyttelytilassa: 

Su 12.9. klo 15.00 Kamarimusiikkikonsertti Hannu-Heikki Hakulinen, laulu / 
Jari Laakso, fagotti / Ilkka Pälli, sello / Pekka Vapaavuori, piano 

Ma 13.9.  ”Suo” klo 19.00  Tuuli Reijosen näytelmä. Marketta Juven, 
lausunta /  kitara. 

Ti 14.9. klo 19.00  Pianokonsertti  Maija Weitz-Numminen. 

Ke 15.9. klo 19.00  Marja Kivinen-Sepponen, mezzosopr. / Viktoria Hunyadi, 
piano 

To 16.9. klo 19.00  Toivo Laakso runojensa parissa. 

Pe 17.9 klo 19.00 Juan-Antonio Muro, kitara. 

La 18.9. klo 19.00 Elva Molinin tanssikoulu esiintyy. 

Su 19.9 klo 15.00 Jaakko Ryhänen, basso / Pentti Kotiranta, piano 



Vuosi 1983 
 

 
Artikkeleita: 
Valkamien suunnitelmissa on toteuttaa Taideviikot tulevana kesänä 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Ruotsulan kartanossa.  Koillis-Häme 
10.2.1983 
 

. 
Jämsän Kesä tarjoaa verensiirtoa isommilleen, Keskisuomalainen 29.6.1983 
Valkamien viikoista monipuolinen tapahtuma, Koillis-Häme 21.6.1983 
Kulttuuria, mutta kenen ehdoilla, Pääkirjoitus 29.6.1983 
”Kulttuuritapahtumat onnistuvat aktiivisesti toimien” 
Lehti haastattelee Liisa Valkamaa 29.6.1983 
 
 
  



Vuosi 1983 

Ohjelmia taidenäyttelytilassa: 

Ti 28.6. klo 19.30 Chanson-konsertti   
Airi Pyörälä, laulu ja avustajia 

 Pe 1.7. klo 13.00  
Kuvataideseminaari ”Ammattilaiset ja Harrastajat” 

La 2.7.  klo 15.00  Matti Raekallio, piano 

Su 3.7. klo 19.30 Konstantin Weitz, viulu  / Maija Weitz-Numminen, piano 

Ma 4.7. klo 19. 30 Päivi Heikinheimo, mezzosopraano / Pentti Kotiranta, 
piano 
Ohjelmatilaisuuksia muina iltoina 19.30 alkaen 
Sunnuntaina myös klo 12.00 

Airi Pyörälä 



Vuosi 1984                
 

TAIDENÄYTTELY- JA MUSIIKKIVIIKOT 
Jorma-Tapio Valkama ja Liisa Valkama 
Jämsän kirjastotalon taidenäyttelysali 

 
Jorma-Tapio Valkaman taidenäyttely avoinna joka päivä klo 10–20 

Liisa Valkaman järjestämät konsertit samassa tilassa näyttelyn aikana. 
Lippuja konsertteihin Jämsän Kirjakaupasta ja puh. 2744. 

 
la 23.6. klo 13.00 Harri Siipola, tenori  25 mk 
    Marjatta Kääriäinen, piano 
    Eeva Soini, tanssi 
su 24.6.  klo 13.00 Balettikoulu Anneli Suova 25 mk 
ma 25.6.  klo 18.00 Kitara-trio    25 mk 
    Kari Äikäs 
    Juan-Antonio Muro 
    Ilmari Hytönen 
ke 27.6 klo 19.00 Martti Rousi, sello   25 mk 
    Juhani Lagerspetz, piano 
pe 29.6. klo 19.00 Diabelli-Trio (Stuttgard)  30 mk 
    Willy Freivogel, huilu 
    Enrigue Santiago, alttoviulu 
    Siegfried Schvab, kitara 
    (Jyväskylän Kesä) 
su 1. 7.  klo 17.00 Uspenski-Katedraalin Mieskuoro 25 mk 
    Joht. Peter Mirolybov 
  klo 20.00 Peter Lindroos, tenori   30 mk 
    Petri Lindroos, piano 
ti 3.7.   klo 18.00 Lauluilta    30 mk 
    Heikki Sarmanto 
    Maija Hapuoja  
su 8.7.  klo 10.00 Juhani Lagerspetz, piano 
 





Vuosi 1985 

     
Valkamien viikot järjestetään jo kuudennen kerran. Keskisuomalainen 
9.6.1985 
Kansallisoopperan balettikoulu avasi. Keskisuomalainen 24.6.1985 
Valkamien viikkojen tilinpäätös: Pienimuotoisuus on valttia. 
Keskisuomalainen 13.7.1985 



Pääsylippuja 



Vuosi 1986      
 

 
Artikkeleita: 
 
Lisää konsertteja Valkamien viikoilla . Keskisuomalainen  20.5. 
1986 
 
Sarmantojen suvisoitto  Song for my Brother.  Keskisuomalainen 
18.6.1986 
 
Laulutaivaan kiintotähti Walton Grönroos. Koillis-Häme 19.6. 1986 
 
Musiikillisen yhteistyön työnäyte.  Koillis-Häme 2.7.1986 
 
Yleisöennätys Valkamien viikoilla  Keskisuomalainen 7.7.1986 
 
 



Vuosi 1986 

Ohjelmia taidenäyttelysalissa: 

Piirros Schumann-konsertista. Jorma-Tapio Valkama.



Vuosi 1987 
 

  



Vuosi 1987    Ohjelmat taidenäyttelysalissa: 

Artikkeleita:  

Arto Noras, Dilber, Stepan Rak....... 
Valkaman viikot tuo Jämsään monta huippua. 
Keskisuomalainen  11.6.1987 
Tosi vahva Dostojevski-monologi. 
Avoin liitto, pirullista ilveilyä parisuhteella. 
Noraksen sello soi täydelle salille 
Koillis-Häme  17.6.1987 
Saarikoski-matinea. Koillis-Häme 27.6.1987 

Aurinkobaletti ravisteli postmodernismilla 
Koillis-Häme 27.6.1987 



Vuosi 1988 
 

 
 Artikkeleita: 
Valkaman konsertteja naapurikuntiin.Keskisuomalainen 14.4. 1988. 
Pieni kaunista kulttuurissakin. Arto Noras on yksi Valkama-
viikkoihin ihastunut    huippuartisti.  Keskisuomalainen 9.6.1988. 
Bartokia ja ragtimea, New American Chamber Orchestra.  Koillis-
Häme 20.6.1988 
Chanson hipaisi lujaa - Hannele Widomski. Koillis-Häme 20.6.1988 
Musiikkimaratonia täydelle salille. Schubert-ohjelma. Ralf 
Gothóni. 
Koillis-Häme 1988.         



Vuosi 1988 

  Schubert: Die schöne Mullerin.  Ralf Gothóni ja Matti Piipponen. Piirros J-T V 



Vuosi 1989     
 
 

 

 
 
      
 



Vuosi 1989 

Pääsylippuja 
Piirrokset ja tekstit J-T V 



Vuosi 1990 
 

 

  



Vuosi 1990 

Lehtiartikkeleita 

Koillis-Häme: 
Kesätapahtumista elinvoimaa 13.6.1990 
Ensin oli puu, sitten kivi ja järvi ja sunnuntaina ei ollutkaan ääntä. 
Dilber. 14.6. 1990. 
Läksi Hynninen kesäyönä käymään. Nro 115, 1990. 
Säveltäminen vaatii pyyhekumia, sanoo Gothóni. 21.6.1990. 
Keskisuomalainen: 
Hynninen ja Lubotski taideviikoille Jämsään. 30.3. 1990. 
Valkamat juhlivat Jämsässä nimekkäiden ystäviensä kanssa. 6.6.1990. 
Ralf Gothóni Jämsässä: Taiteelliset ansiot ennen suomalaisuutta. 
20.6.1990. 



Vuosi 1991 
 

 
 
 
  



Vuosi 1991 



Vuosi 1992 

  



Vuosi 1992 



Vuosi 1993 
 

       
 
 
 
 
 



Vuosi 1993 



Vuosi 1994 
       
 

 
 
 
 
 
  



Vuosi 1994 



Vuosi 1995 

 
 
 



Vuosi 1995 



Vuosi 1996           
 

 
Artikkeleita: 
Toiveklassikoita taiturimaisesti.   Keskisuomalainen 26.6. 1996 
Valkama-viikot tulee Jämsästä Jyväskyläänkin. Keskisuomalainen 17.3. 
1996 
Taideviikkojen vakioyleisö kasvanut. Liisa Valkama kiittelee jämsäläisiä. 
Vekkari 10.7.96 
Taivaassa ei ole  avioliittoja vaan rakkautta. Sylvi Salonen Spon River 
antologiaa. Koillis-Häme 5.7.1996. 
Padam, joka sävel mua näin satuttaa. Päivi Mäkinen Piafina. Koillis-
Häme 1.          
   



Vuosi 1996 



Vuosi 1997      

      

  



Vuosi 1997    

Keskisuomalainen 15.8.1997: 



Vuosi 1998 

       
Mielipide Koillis-Hämeessä:     

  
      





VALKAMAN TAIDEVIIKOT 
XX  20 VUOTTA      1999 

 
     

 
 
 
  



Vuosi 1999 



 
Vuosi 2000  
           

  



Vuosi 2000 



Vuosi 2001 

 



Vuosi 2001 



Vuosi 2002      

      
 
 
Artikkeleita: 
Valkamat luottavat heinäkuun vetovoimaan. Vekkari 22.5.2002 
 
Näyttelijätyön hikinen maraton. Anne ja Marko Syysmaa. 
Keskisuomalainen 11.7.2002 
 
Musiikkia kokonaisvaltaisesti. Raimo Laukka ja Ilkka Paananen 
tarjosivat muistettavan 
 lied-illan.   Keskisuomalainen 2002.      
    
 
Figaro, Figaro, Figaro. Mariinskin lupausten joukosta löytyi taas 
huippu. Keskisuomalainen 8.10.2002.    
   
 
 



Vuosi 2002 



Vuosi 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Vuosi 2003 



Vuosi 2004    25 vuotta Jämsässä ja ympäristössä 
 

  



Vuosi 2004 

Taidemaalari Jorma-Tapoio Valkaman 50-vuotisjuhlanäyttely 
Näyttelyssä on esillä Valkaman teoksia aina 50-luvulta. 



Vuosi 2005 

 

 







Vuosi 2006 

Artikkeleita: 
Klassikon sielu on muuttumaton. Jyväskylässä esiintyvän The 
Russian Ballet Theatren taiteellinen johtaja pitää tiukasti kiinni 
balletin klassikoista ja vastustaa niiden modernisointia.  
Keskisuomalainen 1.10. 2006. 

Baletti Giselle - voimakas ja herkkä.  Koillis-Häme 4.10. 2006. 

Juhlavaa laulutaidetta ilman diivailua. Monica Groop ja Timo 
Korhonen. Keskisuomalainen 28.11.2006.





Vuosi 2007 

Artikkeleita: 
Helkavirret menevät päähän. Eino leino oli näyttelijä Eeva-Maija 
Haukisen 
mukaan nero, viisaas elämänymmärtäjä. Keskisuomalainen 6.7.2007. 

Sadun maailmassa saa levätä. Baletti Pähkinänsärkijä oli 
ihastuttava kokemus arjen vastapainoksi. Koillis-Häme 21.11. 2007. 

Valkaman taideviikot on aina klassisen kannanotto. 
Keskisuomalainen 10.5. 2007 

Puuaines värähtelee kauniisti. Patrick Gallois, huilu ja Anna 
Cecilia Gallois, piano muodostavat ihanteellisen taiteilijaparin. 
Koillis-Häme 14.7.2007. 



Vuosi 2008 





Vuosi 2009 



Vuosi 2009 



Vuosi 2009 



Vuosi 2009 



Vuosi 2010 



Vuosi 2011 



Vuosi 2012 



Vuosi 2013 



Vuosi 2014 



Mitä oli taidemusiikkitarjonta 35 vuotta sitten Keski-
Suomessa? Jyväskylän Kesä oli voimissaan ja tuotti kon-
sertteja ja esitelmiä. Jyväskylän sinfoniaorkesteri vieraili 
Jämsässä joskus. Suuria kirkkomusiikkiteoksia menimme 
kuuntelemaan Tampereelle tai Jyväskylään. Tähän tilan-
teeseen tuli Valkaman Taideviikot 1980. 

Valkaman Taideviikot alkoi ikään kuin huomaamatta, 
juhlaviikosta, Jorma-Tapion Valkaman syntymäpäivistä, 
jossa taidenäyttelyyn oli tuotu konsertteja. Vasta tuon vii-
kon jälkeen yleisön innostuksen saattelemina ajattelimme 
toistaa vastaavan viikon seuraavana vuonna. Alkuun, noin 
neljän vuoden ajan mediakin puhui vain taidenäyttelystä, 
jota elävöitettiin konserteilla.

Liisa Valkaman teos esittelee Valkaman Taideviikkojen 
ohjelman 35 vuoden ajalta, sen ilot ja murheet, ylä- ja 
alamäet. Historiikki on myös kannanotto taidekulttuurin 
asemaan erityisesti maaseutuvaltaisissa kunnissa, joissa 
taidekulttuurin asema on usein marginaalissa, sattuman-
varaista. Jos seudulla sattuu olemaan taidetta rakastavia, 
aktiivisia yksilöitä, he mitä todennäköisimmin alkavat 
korjata tilannetta, mutta useimmiten ovat yksin asiansa 
kanssa..

VALKAMAN TAIDEVIIKOT
Historiikki 1980–2014
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