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Kirjoittanut ja ohjannut Timo Taulo H.C. Andersenin hengessä
Puvut .... ................................. Hanna Kaitila
Ompelija ............................... Alisya Miettinen
Äänet ja kuva ...................... Teemu Virtanen, Mikael Blanck
Tanssit .................................... Inka Mantsinen
Tarpeisto .............................. Anne Salminen
Pihaemäntä ......................... Leena Mäki
Vanhat kuvat ....................... Lahden kaup. museon kuva-arkisto

HENKILÖT

Jepulis Penjami, kaupungin sontakuski ...... MIIKKU TOLONEN
Mirja, pieni tulitikkutytär ................................. LIINA MÄKI
Poliisimestari Iso-Antti ...................................... MIKKO HANNULA
Isoäiti Helmi ........................................................... ANNA KOUKKU
Kaupungintalon tornienkelit:
Oriel, tyyni ............................................................... KATI MÄKI		
Sariel, eloisa ............................................................ PÄIVI PARKKOLA
Eliel, salamyhkäinen ........................................... MELISA STARAST

Tikkulapset:
Kitka, punttipoika ................................................. URHO NOTKOLA
Liekki, kipinätyttö ................................................ VIIVI TOIVANEN
Rikki, roihutyttö ................................................... MINEA TOIVANEN
Säihke, tikkutyttö ............................................... ADA LIUS

Kiitokset:
Lahden kaupungintalo: Heini Moisio, Vuokko Kortelainen
Kahvila-ravintola Tyrmä, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy
Lahden vihertoimi, Markku Saari
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Lahden Tilakeskus: Markku Rilanko
Lahden nuorisopalvelut, Reppupaja: Kari Rantanen
Pukuvuokraamo Kostyymi: Päivi Semeri
Leipää ja kulttuuria -työllistämishanke: Heikki Hagman

Ainopuiston teatterin kesäk

Kesä 1957. Olympiakultamitalisti Siiri Rantanen silittää
ensin miehensä Kallen paidan, parsii poikansa housunpersustan ja ryhtyy sitten valmistautumaan Lahden
MM-kotikisoihin.

Näytelmä kertoo Cortina d´Ampezzon olympiakultamitalisti Siiri ”Äitee” Rantasen elämästä 1958 MM-kisoihin
valmistautuvassa Lahdessa.
Hiihtomuseossa on esillä Hiihdon henkeä -näyttely ja
ravintola Voitossa Siirin seinä.

Kun lahtelaiset oma

Näytelmä kertoo Lahden kau
lahtelaiset rakensivat oman
Kirkon tarinaa seurataan vu
vuoteen 1977, jolloin vanha

Käsikirjoitusta sekä Ristin
näyttelyä varten kerätään la
tarinoita puukirkosta. Ks. ww

Esitykset Urheilukeskuksen Karpalon
kentällä 28. kesäkuuta.–7. heinäkuuta 2019

Esitykset Kirkkopuistossa
kainalossa 18.–28. heinäk

Suomen kilpasiskot Cortinan olympialaisissa 1956: Sirkka
Polkunen, Siiri Rantanen, Mirja Hietamies ja Lydia Wideman.

Keski-Lahden kirkko oli Lahd
rakennus. Se purettiin pitkien
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Kesällä 1934 Kanervan kirjapainon konelatoja Reino
Helenius rakastuu Osakkeen tansseissa nuoreen lahtelaistyttöön, Lempiin. Reino ihmettelee, mitä hänen
päivänsäteensä ”tämmöisessä menninkäisessä oikein
näkee”.
Kiertueella kuullaan Helismaan Lahdenaikaisia riimityksiä ja iltamaohjelmaa lahtelaisten
musiikintekijöiden, Konsta Hietanen, Marko Kemppi, Anna Koukku, Esa Rimpiläinen ja Ilpo Kaikkonen,
uusina sävelinä.

Esitykset Anttilanmäellä, Paavolassa ja
Pyhättömänmäellä 2.–11. elokuuta 2019

Lempi ja Reino kihlajaiskuvassa 1936 kotipihalla
Harjantekijänkadulla.

t: www.ainopuistonteatteri.fi

KAUPUNGIN ULJAIN TALO
MENEE REMONTTIIN

Kun Eliel Saarisen piirtämä Lahden
kaupungintalo 1912 valmistui, se oli
pikkukaupungin jättiprojekti: rakennuskustannukset olivat suuremmat kuin
kaupungin vuosibudjetti.

Kaupungintaloon mahtui kaikki pienen
4000 asukkaan kaupungin virastot. Oli
huoneet maistraatin väelle, asianajajille,
kaupungin viskaalille, voudille, pastorille – talon alakerroksessa oli lukusali,
kirjasto ja poliisiasema. Palolaitoksen
puolella oli palosotilaiden tiloja, talli ja
voimistelusali – palosotilaiden piti pitää itsensä hyvässä kunnossa. Valtuusto
kokoontui omassa upeassa salissaan ensimmäistä kertaa helmikuussa 1913.

Entisen poliisivankilan sellit on sisustettu kahvilan kabineteiksi.
Ravintola Tyrmän paikalla sijaitsi rakentamisvuodesta alkaen poliisin tiloja
ja kaupunginvankila. Kalterit ikkunoissa muistuttavat vieläkin ajasta. Sellit on
muutettu kahvilan kabineteiksi. Poliisilaitos muutti kaupungintalolta 1973 vie-

reiseen vasta valmistuneeseen Loviisankatu 4:n rakennukseen.

1930-luvulla saivat palokunnan hevoset
väistyä autojen tieltä.
KOVIA AIKOJA
Kaupungintalon eteläinen seinä oli
avoinna talon valmistumisesta 1930-luvun puoliväliin asti. Kun kaupungin väkiluku kasvoi ja virkailijoille tarvittiin
lisää tilaa, arkkitehti Kaarlo Könönen
suunnitteli rakennukseen eteläseinän.
Vuonna 1935 tehtiin laajennus ja sen
myötä avoimesta pihasta tuli sisäpiha.
Kaupungintalo on kokenut historian
myllerryksissä kovia aikoja, mutta komea tiilirakennus on pitänyt pintansa
kaupungin seremonia-akselin eteläisessä päädyssä – kauppatorin ja keskuskirkon vastaparina.
Talvella 1918 kansalaissodan aikaan
talo joutui tykkitulen kohteeksi. Julkisivu sai ammusten reikiä ja tornin yläosa
vahingoittui pahoin. Myös sisätilojen
kunnostus oli edessä punaisten miehityksen jäljiltä.
Talvisodan aikana palopommit ruh-

ESITYKSET LAHDEN KAUPUNGINTALON SISÄPIHALLA 2018:

la 1.12. klo 13 – su 2.12. klo 13 ja klo 15 – pe 7.12. klo 10
la 8.12. klo 13 ja klo 15 – su 9.12. klo 13 ja klo 15 – pe 14.12. klo 10
la 15.12. klo 13 ja klo 15 – su 16.12. klo 13 ja klo 15.

Kaupungintalo kohosi valmistuttuaan seremonia-akselin eteläpäädyssä komeana
rakennuksena. Näkymä torilta katsottuna vuoden 1915 vaiheilla.
(Kuva: Lahden kaup.museon kuva-arkisto, postikortti)
joivat tornia ja ullakkokerrosta. Kaupungintalon tornissa oli ilmavalvonta-asema. Talon kunnostukseen saatiin
lahjoituksena korjausauto varusteineen
Lahden ruotsalaiselta kummikaupungilta, Västeråsilta.
EDESSÄ SANEERAUS
Syyskuussa 1981 lahtelaiset haistoivat
savun käryä: kaupungintalo oli tulessa.
Palo oli raju. Se onnistuttiin rajoittamaan ullakkokerrokseen ja torni saatiin
pelastettua.
Rakennuksen muutos-ja peruskorjaustyöt valmistuivat 1985. Kaupungintalo palautettiin historiallisen arvonsa

mukaiseen alkuperäiseen myöhäisjugendin tyyliin.
Lahden kaupungintalolla on nyt
edessään iso peruskorjaus. Kaupungintalo on suojelurakennuksena poikkeuksellisen vaativa saneerauskohde. Työt
alkanevat vuosien 2019 ja 2020 vaihteessa. Saneeraus ajaa kaupungintalon
toiminnot – ja Jepulis Penjamin – väistötiloihin parin vuoden ajaksi.
Lähde: Marika Hausen: Lahden kaupungintalo. (Lahden kaupunki 1988)
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