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Kun muutin Lahteen seitsemän vuotta sitten, kiinnostuin monen 
muun tavoin sen historiasta. Onko lahtelaisuudessa jotakin, jonka 
kautta voisi löytyy yhteyksiä muihin uuden kotipaikkani asukkaisiin?  
Olin aluksi jopa vähän innoissani, koska aikaisempien käyntien 
muistot olivat niin myönteisiä.  En ollut missään aikaisemmin saanut 
niin paneutuvaa, asiantuntevaa ja hellävaraisesti ohjailevaa palvelua 
kuin ostaessani farkkuja Lahden Sokoksella. 

Koska Lahdella oli urheilukaupungin maine ja tyttäreni oli pelannut 
aikaisemmin jalkapalloa, menin jalkapallo-otteluun. Silloin kesällä 
2010 ottelu oli pakollisten nähtävyyksien eli hyppyrimäkien 
viereisellä kentällä. Ilma oli aurinkoinen ja lempeä.  Takanani 
katsomossa istui mölisevä lauma kaljaa hörppiviä nuoria miehiä, 
jotka huutelivat hävyttömyyksiä kentällä juokseville pelaajille – ei 
vastustajille vaan omille. 

Päättelin, että urheilu ei yhdistä lahtelaisia vaan jakaa heitä. 

Asunnon sijaintia etsimme kävelymatkan päästä asemalta ja 
keskustan pohjoispuolelta, josta pääsee helposti sukulaisiin 
Vääksyyn ja kesäpaikkaan Kalkkisten kylään. Ihastuin Vesijärven 
rantaan ja sen kävelyreitteihin. Sibeliustalo oli ja on edelleen upea ja 
sen lähiympäristön tunnelma kuin Välimeren rannoilla, paitsi että 
Välimereltä puuttuu talvi. Ajattelin, että Sibelius-talon rakentamisen 
on täytynyt olla lahtelaisia yhdistävä asia. Sitten opin, että 
Sibeliustalon rakentamispäätös tehtiin valtuustossa kovan riitelyn 
jälkeen yhden äänen enemmistöllä ja ratkaisevan äänen antajaa 
arvuutellaan vieläkin.  

Päättelin, että kulttuuri ei yhdistä lahtelaisia vaan jakaa heitä. Ja 
näyttää jakavan edelleen, ainakin jos seuraa Malskiin suunnitellusta 
taidemuseosta ja kulttuurikeskuksesta käytyä keskustelua. 

Ehkä olin asettanut itselleni väärän tavoitteen. Ehkäpä on aivan 
turhaa ja älytöntä yrittää löytää kaikkia lahtelaisia yhdistäviä asioita. 
Riittäisikö, että jotkut asiat yhdistävät edes joitakin lahtelaisia. Ehkä 
voisi tunnistaa pienempiä porukoita, jotka ovat eri tavoilla 
lahtelaisia. Näin ajatellen lahtelaisuus muodostuu monista 
kuppikunnista, jotka pystyvät kuitenkin ratkomaan riitojaan ja 
sopimaan asioista. Tätä ajatusta tukevat kertomukset Lahden 
historiasta, kaupunginsairaalakiistasta, urheilupuolueesta, 
kiinteistökoplista, taidepiireistä ja puolueklikeistä, jotka kampittavat 
toisiaan. Tällainen teoria lahtelaisuudesta voi olla osin tottakin, 
mutta siinä ole mitään erityisen lahtelaista. Samanlaista paikallista 
valtapeliä löytyy lähes jokaiselta paikkakunnalta.  



On vielä kolmas tapa lähteä etsimään lahtelaisuutta. On olemassa 
yleisesti lahtelaiseksi tunnistettuja asioita. Itsestään selviä ovat ns. 
pakolliset nähtävyydet, kuten radiomastot ja hyppyrit. Tuskin 
kukaan kiistää, että ne ovat lahtelaisia. Ne ihmiset, joiden 
arkipäivään ne ovat iskostuneet ovat sitten lahtelaisia. Näihin 
paikallisiin tunnuksiin kuuluvat myös muistomerkit ja patsaat sekä 
kauniit ja vähemmän kauniit eli ”rosoiset”, betonibrutalismia 
edustavat rakennukset. Samoin lahtelaisiksi tunnistetaan moneen 
kertaan puhki pilkatut hokemat, kuten ”taakkepäin”, ”Lahtelaista, 
tottakai”, ”Suomen Chicago” ja ”Business City”. Ne ovat karmeita 
mutta lahtelaisia.  

Uskon olevani nyt oikeilla jäljillä. Asioista voi tulla lahtelaisia. On 
vielä selvitettävä, miten tämä tuleminen tapahtuu.  
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