
KYLÄJUHLAN OHJELMA 
JA TAPAHTUMAPAIKAT 

Musiikki 

Klo 12–12.30 ja klo 14–14.30 Puutarhamusiik-
kia, Anttilankatu 5 (37). Pysähdy kuuntelemaan 
klassista musiikkia! Pihassa on muutamia tuoleja. 

Klo 16.30–22 Piknikhenkinen puistokonsertti. 
Anttilanmäenpuiston hiekkakenttä (38). Esitykset 
ovat maksuttomia, hattu kiertää artisteille. Koko 
hiekkakenttä on anniskelualuetta. Vieressä myy-
dään hampurilaisia ja jäätelöä ja kahviokin on auki.

klo 16.30–17.30 Etelärinteen Pojat on Lahden 
Anttilanmäellä vuonna 2015 perustettu iloinen 
naapurimiesten orkesteri, ammentaa vahvasti 
jazz- ja swing-musiikin juurilta. 

klo 18.00–19.00 Ylävire on parikymppisten 
lahtelaisten miehenalkujen bändi vetää joka 
keikan täysillä ja saa yleisön hytkymään. Vai-
kutteita he ovat saaneet Coldplaysta, J. Kar-
jalaisesta ja Eric Claptonista.

klo 19.15–20 Pekka Airos & Joni Rajamäki 
-duo. Funkahtavaa kesämusaa.

20.30–22 Jukka Nousiainen. Puistokonsertin 
pääesiintyjältä on luvassa kotimaista kitara-
vetoista rockia. Nousiainen on Lahden Nasto-
lasta kotoisin oleva laulaja-lauluntekijä.

Klo 22–01 Iltaklubi Anttilanmäen baarissa, Kerin-
tie 1 (36). Livemusiikkia. Kyläjuhlaan varta vasten 
koottu Julia & Komeet Pojat aloittaa soittamisen 
noin klo 22.30. Sisäänpääsymaksu 5 euroa.  

Lapsille 

Klo 10 Lasten musiikkituokio, Ruopankatu 2 C 
14, sisäpiha (39). Tule Limppu-lampaan kanssa ret-
kelle musiikkimetsään! 

Klo 10–16 Lasten rasti, koulun piha, Leantie 2 
(22). Koulutuskeskus Salpauksen lastenohjaaja-
opiskelijat järjestävät ohjattua toimintaa. Lapsiras-
tilla on muun muassa kasvomaalausta, saippuakup-
lia, sählyä ja tanssipiste. Alue on aidattu. Rasti ei 
kuitenkaan ole hoitopaikka, eli suosittelemme, että 
vähintään toinen vanhemmista jää lapsen seuraksi 
tai sitten tuttavaperheiden aikuisten kanssa sovi-
taan vahtivuoroista. 

Klo 13 Keppihevoskisat, koulun piha, Leantie 
2 (22). Anttilanmäellä sijaitseva Keppihevos-
talli Kantosaari järjestää esteratsastuskilpai-
lun. Osallistua voi omalla ratsulla tai vaikka 
lainata hevosen paikan päältä! Luokkina 
ristikko 10–20 cm ja 30–40 cm. Ilmoit-
tautuminen paikan päällä klo 12.30–
12.50. 

Klo 14–16 Sarjakuvatyöpaja, An-
nankatu 6 (40). Tule luomaan oma 
sarjakuvahahmosi.  Ohjaajana 
sarjakuvataiteilija Petri Pelkonen, 
järjestäjänä Adventtiseurakun-
ta. Myös 10–15-vuotiaiden 
Polunkävijä-kerhon esittelyä. 

Tanssi, teatteri 
ja liikunta 

Klo 10–10.45 Aamuvoi-
mistelu. Esikkopuiston nurmi 
(41). Pilatesohjaaja Katariina Pah-
kala ohjaa kehonhuoltohetken, joka 
lempeästi herättää kehon ja mielen. So-
pii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Ota mukaan 
jumppamatto tai muu alusta. 

Klo 13 ja klo 15 Teatteriesitykset, Anttilanmä-
enpuisto (2). ”Herra Helismaan lempilaulu” kertoo 
Repe Helismaan nuoruuden vuosista Lahdessa. 
Tuotanto: Ainonpuiston teatteri. Ohjaus ja käsikir-
joitus: Timo Taulo. Pääosassa: Konsta Hietanen. 
Liput 20 e.  

Klo 11.30–13 Duo Ote, Anttilanmäen leikkipuiston 
(42) nurmialue. Duo Ote esittää kyläjuhlissa lyhyitä
demoja tulevista tanssiesityksistä. Välillä nähdään 
pariakrobatia- ja kontakti-improvisaatiokohtauksia 
avointen harjoitusten tyyliin. 

Tanssiesityksiä luvassa päivän aikana myös Lahden 
tanssiopistolta ja Capoeira Força Natural -tanssi-
koululta. Ajantasainen ohjelma netissä: www.antti-
lanmaenkylajuhla.net 

Työpajat, kierrokset ja näyttelyt

Klo 10.30–11.15 Talotohtori Panu Kaila, haas-
tattelu Anttilanmäenpuiston (2) kaivonkannella. 
Lisäksi klo 12-14 ”Vanhojen talojen korjausklinikka” 
Cafe Koivurinteessä (Kivenkuja 7) jossa Kaila vas-
taa ihmisten kysymyksiin ja myy kirjojaan. 

Klo 11–16 Katukirppis. koko Vilhonkatu (43). Mitä 
kaikkea paikallisten vinteiltä ja komeroista löytyy-
kään?  

Klo 10–13 Puuveistosnäyttely, Linjakatu 14 (44), 
Terhi Kaakisen puuveistoksia, myös kahvila, jossa 
gluteenittomia ja maidottomia leipomuksia sekä 
kirppari.

Klo 11, 12 ja 13 Svenska gårdenin opastetut 
kierrokset, Leantie 2 (22). Tule katsomaan miltä 
108-vuotias koulu näyttää kuoriuduttuaan raken-
nuspeitteiden alta. Oppaana rehtori Karin Ihalai-
nen. 

Valokuvanäyttely. Etelä-Suomen Sanomien 
kuvaajien Anttilanmäki-kuvia. Auki koko päivän 

Runokätköily, ympäri 
Anttilanmäkeä. Alueen kart-
taan on merkitty geokätköjen 
tapaan runokätköjä. Löydä 
paitsi Anttilanmäen kauneim-
mat sopukat myös lahtelais-
ten runoilijoiden koskettavat 
runot. Lue runo juuri siinä 
paikassa, sillä nämä runot on 
valittu niin, että kukin runo 
muodostaa kokonaisuuden 
ympäristön kanssa. Muis-
ta palauttaa runo lasipurkkiin 
ja purkki samaan kohtaan 
seuraavaa kävijää varten. Ku-
ratointi: Katriina Ranne. 

Tällaisen nuolen kärjen 
kohdalla on runokätkö = 
r = ruotsinkielinen 
e = englanninkielinen 

Kivenkujan ja Anttilankadun 
risteyksessä (45). Näyttelyyn on 

koottu kuvia noin 20 vuoden ajalta. 
Jos satut löytämään itsesi kuvas-

ta, saa printin itsellesi kyläjuhlan 
päätteeksi.

37. Anttilankatu 5, puutarhamusiikkia

38. Anttilanmäenpuiston hiekkakenttä

39. Ruopankatu 2 C 14, sisäpiha, lasten
musiikkituokio klo 10

40. Annankatu 6, sarjakuvapaja

41. Esikkopuisto, aamujumppa

42. Anttilanmäen leikkipuisto

43. Vilhonkatu, Kirpputori

44. Linjakatu 14, Terhi Kaakisen puuveistosnäyttely

45. Kivenkujan ja Anttilankadun risteys, valokuva-
näyttely
Avoimet puutarhat klo 10–14 

46. Ristolan perinnepiha, Vihdinhaara 2

47. Tammisen perinnepiha, Vihdinkatu 20

48. Laherton omenapuiden ja syreenien kät-
kemä salainen puutarha lapsiperheen tapaan,
pihassa myös kirppis, Heikinkatu 10

Pop up -kahvilat ja -ravintolat 

49. Burger city tarjoaa liha- ja kasvisburgereita
sekä perinteisiä lihapullia muusin ja puolukkasurvok-
sen kera. Lisäksi tarjolla erikoiskahveja ja jäätelöä
(säävarauksella). Mäkituvan vieressä, avoinna
10.30–22.

50. Eetun Köökki pop up -ravintola, Vihdinkatu 9,
Pienta suolaista purtavaa, kahvia, teetä ja virvoitus-
juomia, mustikkapiirakkaa ja muita leivonnaisia

51. Café Koivurinne, Riihitie 4 / Kivenkuja 7, kirp-
pis ja puutarhatunnelmaa, klo 11-16
Panu Kaila tavattavissa täällä lavaesiintymisensä jäl-
keen klo 12-14

52. Pihapiirin pirskeet, Vilhonkatu 5, klo 11-15
Puutarhakahvila, pihakirppis, pelimannimusiikkia,
pihaleikkejä ja iloista meininkiä

53. Cafe Löytöpolku, Liisankatu 12, pientä suolais-
ta ja makeaa juomien kera, myös kirppari.

Lahden seurakunnan letunpaistopiste, Vilhonka-
dun kirpparilla (43)

54. Musiikkijumalanpalvelus ja ympäristöystä-
vällinen lounas, Uudenmaankatu 14
Adventtikirkon jumalanpalvelus on kaikille avoin klo
11 ja lounas sadalle ensimmäiselle klo 12 (vapaaeh-
toinen maksu sympatiakeräyksen hyväksi), avoimet
ovet kirkolla klo 12-15

55. Wanhanajan kahvio, Mäkitupa, klo 12–20 Kor-
vapuusteja, viinakakkua ja kasvispiirakkaa vegaa-
neja ja keliaakikoita unohtamatta. Lapsille mehua ja
keksejä.

38. Pop up -terassi Tirra (anniskelualue), Antti-
lanmäen puiston hiekkakenttä, avoinna klo 14-22

56. Pop up -kahvila Kittelä, Kittelänkatu 20, klo
10–13 Hodareita, mustikkasinappia ja puolukkaket-
suppia. Kotileivonnaisia, lämpimiä ja kylmiä juomia.

57. Vohvelikahvila, Harjantekijänkatu 21, pihassa
myös kirppis ja haitarimusiikkia, klo 11.00–16.00 (

Pop up –kahviloita ja avoimia puutarhoja saattaa 
löytyä näiden lisäksi myös muista paikoista. 

36. Anttilanmäen baari. Kerintie 1. Avoinna kylä-
juhlapäivänä klo 12–01. Poikkea päivällä virvokkeille
tai osallistu illalla kyläjuhlan jatkoille!

58. Yleisö-WC:t

59. Infopiste ja ensiapu
Poikkea kysymään neuvoa tai rupattelemaan muuten
vaan! Täältä löytyy tarvittaessa myös ensiapua haa-
verin sattuessa.

Asukkaat, poiketkaa infopisteellä antamassa toivei-
tanne Anttilanmäen lainaamolle ja keskustelemassa 
muista arjen kiertotalouteen liittyvistä suunnitelmis-
ta. Voit samalla ilmoittautua 19.8. pidettävään kier-
totalous-työpajaan. Anttilanmäki on mukana Sitran 
rahoittamassa Maailmanjalotus-hankkeessa. 
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Tarkat ohjelma-
kuvaukset ja 
tämä kartta säh-
köisessä muo-
dossa: www.
anttilanmaen-
kylajuhla.net



ANTTILANMÄEN
KYLÄJUHLA

kartta & ohjelma

ANTTILANMÄEN 
KÄVELYKARTTA  

Maalaistalojen paikat 

1. Iso-Saksala
Lahden kylän palon jälkeen 1877 Iso-Saksalan
väki muutti radan pohjoispuolelta eteläpuolelle
ja he rakensivat uuden päärakennuksen tähän
paikkaan. Päärakennus oli pohjois-eteläsuun-
nassa ja piippuja oli neljä. Anttilanmäellä ei ollut
silloin vielä muita rakennuksia.

2. Anttila, nykyisin Anttilanmäenpuisto

Mäen korkeimmalla kohdalla sijaitsi Antti-
lan maalaistalo monine ulkorakennuksineen 
1800-luvun lopulta lähtien aina 1930-luvulle 
saakka. Vanhojen rakennusten kivijalkoja on 
vielä näkyvissä pensaiden lomassa. 

3. Kylä-Kittilä
Lahden kylän palon jälkeen 1877 siirtyi tälle 
kohtaa Kylä-Kittilän maalaistalo. Tilalla viljel-
tiin peltoja ja pidettiin karjaa aina 1970-luvulle 
saakka. 

Maisemakohteita 

4. Maisemapuu
Metsäkuusi on vanha pihapuu, jonka juurella oli
kaivo. Nyt se seisoo ylväänä Lautatarhan puis-
tossa.

5. Koivurinne ja metsäkuusi
Rautatieläiset rakensivat Koivurinteen hirsitalon 
vuonna 1908 ja sitä kunnostetaan nyt perin-
teisin menetelmin. Sen nurkalla kasvava suuri 
metsäkuusi on samaa ikäluokkaa. 

6. Puutarhakarkulaisia
Kaunis luonnontilainen pieni haavikko, jossa kal-
lioiden lomassa kasvaa vanhojen puutarhojen 
koristekasvia, ukkomansikkaa.

7. Kasvipankki
Asukkaiden yläpitämä kasvipankki edustaa van-
haa pihamiljöötä, jossa on koristekasveja koho-
penkeissään ja luonnonvaraisia kasveja kasva-
vaa niittyä. 

8. Ympäristötaidetta
Nuori suomalainen kuvataiteilija Benjamin Or-
low on veistänyt koulun pihalle komeita kivi- ja 
pronssitöitä. 

9. Muinaisranta
Anttilanmäen eteläpuolella lainehti aikoinaan 
avoin meren ulappa, muinainen Itämeri, Yol-
dianmeri. Muinaisranta on syntynyt jääkauden 
jälkeen n. 10 000 vuotta sitten. Myöhemmin 
veden huuhtoma kallion pinta on jäänyt kuivalle 
maalle. 

10. Puutaloidylli
Mistä syntyy niin monesti mainittu puutaloidyl-
li? Se syntyy perinteisin menetelmin korjatuista 
taloista, pienistä ulkorakennuksista, punaisista 
aidoista, valkoisista porteista ja kukkivista sy-
reenipensaista. 

Entisiä asukkaita 

11. Dagmar Parmas

Dagmar Parmas työskenteli Lahdessa teatterin-
johtajana ja asui tässä talossa 1930-luvulla. Parmas 
oli Suomen ensimmäisiä iskelmäsanoittajia. Mm. 
Ruusuja hopeamaljassa on hänen käsialaansa. 

12. Anna
Aluksi polkuja kutsuttiin niiden varrella asunei-
den ihmisten mukaan. Myöhemmin nimet va-
kiintuivat osoitekarttoihin. Annankatu on saanut 
nimensä tässä talossa asuneen Anna-tytön mu-
kaan. 

13. Taiteilijakoti
Tämä sievä keltainen puutalo oli keramiikkatai-
teilija Raija Uosikkisen nuoruudenkoti vuoteen 
1947 saakka, jolloin hän aloitti Arabialla ku-
viosuunnittelijana. Raijan upea kädenjälki näkyy 
mm. Emilia-sarjan astioissa.

14. Reino Helismaa
Reino Helismaa asui Harjantekijänkatu 13:ssa 
1918–1936 ja kävi Anttilanmäen koulua.  

Muita kiinnostavia 
rakennuksia 

15. Puujugendia

Monet Anttilanmäen talot ovat hirsirunkoisia ja 
ne ovat säilyttäneet alkuperäisen muotonsa. 
Tämän talon julkisivussa on kaarevia puuleik-
kauksia, jotka olivat muodissa 1910-luvulla. 
Piharakennuksessa on ollut harmonikkatehdas 
1940–1950 -luvuilla. 

16. Tyypillinen
laajennustapa
Tässä talossa on asunut sama suku sen raken-
tamisesta lähtien. Sitä on vuosien saatossa 
laajennettu Anttilanmäelle tyypilliseen tapaan: 
alunperin pieni hirsitalo on jatkettu lautara-
kenteisena (uuden osan erottaa kivijalasta), 
ullakko on otettu käyttöön ja rakennettu kuisti. 

17. Hollolan poliisikonttori
Anttilanmäelle tuli oma poliisi 1920-luvulla. 
Rakennuksessa oli putkatilat kellarissa. Kau-
punki purki rakennuksen 70-luvun lopulla. Ny-
kyinen omakotitalo on rakennettu 80-luvulla. 

18. Papin talo
1920-luvulla rakennettiin alueelle suuria puisia 
vuokrakerrostaloja. Taloa kutsuttiin pitkään 
papin taloksi, sillä yhteen aikaan sen omisti 
Orimattilan kirkkoherra Emil Nousiainen. 

19. Levytalo, hirret Karjalasta
Hirsi oli niin arvokas rakennusmateriaali, että 
sitä on käytetty uudestaan ja uudestaan. Tä-
män talon hirret ovat aikaisemmin palvelleet 
koulurakennuksena Terijoella. Lahdessa raken-
nus rapattiin ja asukkaat nimesivät sen kivita-
loksi. Myöhemmin julkisivut laatoitettiin, ja nyt 
rakennusta kutsutaan levytaloksi. Rakennus 
on asunto-osakeyhtiö, jossa suuret luokkahuo-
neet on muutettu pieniksi osakehuoneistoiksi. 

20. Pieniä mökkejä
1900-luvun alussa Anttilanmäelle alkoi nousta 
pieniä mökkejä. Maalaistalon isännät vuokrasi-
vat mielellään maapalstoja, joihin talonraken-
tajat saivat pystyttää mieleisensä kodin. Näin 
syntyi vaihteleva ja mielenkiintoinen ympäris-
tö ilman asemakaavaa. 

21. Vihdinhaara 1
Pihan hirsimökki on yksi Anttilanmäen van-
himmista yhä pystyssä olevista rakennuksista. 
Kerrotaan, että se on rakennettu 1904 ja sen 
vieressä oleva koivu on samaa ikäluokkaa. 
Anttilanmäelle satoi varsinkin talvisodassa 
pommeja, kun Neuvostoliiton ilmavoimat pyr-
kivät sotkemaan Lahden junaliikenteen ja hil-
jentämään radioaseman. Sirpalepommin jälkiä 
näkyy mökin ulkoeteisessä. 

22. Anttilanmäen koulu
ja paratiisiomenapuu
Anttilanmäen koulun sisääntuloa koristaa pa-
ratiisiomenapuu, jonka vieritse on juhlallista 
nousta komean kivikoulun pihalle. Raken-
nuksen on suunnitellut Uno Alanco vuonna 
1910 ja se on toiminut kouluna siitä lähtien. 
Elokuusta 2019 alkaen siinä toimii Svenska 
Gården, ruotsin kielen ja kulttuurin monitoimi-
keskus. 

23. Rautatieläisten asuntoja
Polkukujalla useassa talossa, kuten muuallakin 
Anttilanmäellä, on asunut paljon rautatieläisiä. 

24. Leninin yöpymispaikka
Venäjällä puhkesi vallankumous vuonna 1917. 
Etsintäkuulutettu Lenin pakeni sekasortoa 
Suomeen ja yöpyi Lahdessa Työmies-lehden 
kirjeenvaihtajan Akseli Kosken kotona Kurhi-
lankatu 4:ssa 7.-8.8.1917 

25. Suomen kaunein koti 2018 finalisti
Talon rakensi vuonna 1926–27 Kalle Simolin, 
taitava kitteläläinen kirvesmies. Vuonna 2018 
se tuli tutuksi suurelle yleisölle oltuaan mu-
kana MTV3:n Suomen kaunein koti -ohjelman 
finaalissa. 

Teollisuutta ja yritystoimintaa 

26. Moision konepaja

Monet kadut on nimetty niiden varrella sijain-
neiden tehtaiden mukaan. Heikki Moision vuon-
na 1907 perustama konepaja valmisti mm. 
äkeitä ja tuulimyllyjä. 

27. Vihdin Puusepät
Tehtailija Mikko Nupponen siirsi tuotantonsa 
Vihdistä Lahteen 1904. Yritys oli vuonna 1914 
yksi Suomen suurimmista puusepäntehtaista. 
Kalusteita myytiin Viipuriin ja Pietariin asti. Teh-
das toimi 1970-luvulle saakka. 

28. Lahden
Osuuskauppa
Rakennuksessa on toiminut kauppoja 30-luvul-
ta lähtien: mm. maito- ja sekatavarakauppa 
T:mi Kulma, Lahden Seudun Kauppakunta ja 
1955–1970-luvulla Lahden Osuuskauppa. Sit-
temmin talo on remontoitu asuinkäyttöön. 

29. Pienteollisuustalo
Tehdaskiinteistössä toimi V. Viljasen huonekalu-
tehdas ja -liike 1919–1960.  1959 siihen muutti 
Selma Toivosen kutomo. Rakennus on muutettu 
asuinkäyttöön 2000-luvulla. 

30. Luhdan ensimmäinen ompelimo
ja myymälä
Vihtori Luhtanen perusti Lahteen oman yrityk-
sen vuonna 1907. Hänen vaimonsa suunnitteli 
mallit ja ompeli. Vihtori hoiti myynnin. Pian 
kauppias palkkasi kaksi ompelijaa ja otti näin 
ensimmäisen askeleen kohti teollista ompeli-
moa. 

31. Maito- ja sekatavarakauppa
Anttilanmäen talojen kellarikerroksissa on ollut 
monesti yritystoimintaa. Tässä talossa aluksi 
Sandberg piti ruokakauppaa 1930-luvulla ja 
kauppias Laine jatkoi sitä 1950-luvulle saakka. 

32. Kotiompelimo
T:mi Ala-Arvelan kutomossa työskenneltiin 
1930-luvulla kutomakoneilla ja saumauskoneil-
la. Parhaana aikana Helmi Ala-Arvelalla oli apu-
na jopa kuusi tyttöä. 

ANTTILANMÄEN
KYLÄJUHLA 

kartta & ohjelma 

Tutustu kävelykartan avulla
Anttilanmäen historiaan (kohteet 1-36), 

löydä kauneimmat sopukat etsimällä 
runokätköjä, virkisty pop up -kahvi-

loissa ja ravintoloissa (49-57) ja nauti 
tapahtuman ohjelmasta ympäri aluetta 
(kohteet 2, 22, 36-48). Kartan avulla 
löydät myös wc:t, infopisteen ja ensi-

avun (58-59).

Tervetuloa Anttilanmäelle!

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry

Kyläjuhlavastaava:
Janne Ranne p. 044 736 0329

Anttilanmäki netissä:
     anttilanmaki

Anttilanmäen kyläjuhla 2019
  @anttilanmaki

#anttilanmäki

www.anttilanmaenkylajuhla.net
www.anttilanmaki.fi

-merkinnät
kääntöpuolen
kartassa

33. Heikinkadun puutarhurit
Lahden puutarhakulttuurin edelläkävijät Siiri ja 
Armas Lindqvist pitivät kauppapuutarhaa ja vil-
jelivät taimia myyntiin talon eteläpuolella olevil-
la pelloilla 1920-luvulla. 

34. Harjantekijänkatu
Katu on saanut nimensä A. J. Kainulaisen omis-
tamasta Harja- ja sivellintehtaasta, joka toimi 
tällä tontilla vuosina 1918–1976. 

35. Kittelän kauppa
Kitteläläisillä oli oma kauppa 1920-luvulta läh-
tien, kun Saara Simolin aloitti kaupanpidon ison 
puutalon alakerrassa. Asiakkaita riitti, koska 
Kittelän pientaloalue oli alkujaan puolta laa-
jempi ennen kuin Uudenmaankatu lohkaisi siitä 
puolet pois. Ison kaupparakennuksen paikalle 
on sittemmin rakennettu kaksi pientaloa. Saa-
ran aviomies Kalle rakensi useita taloja Kitte-
lään. 

36. Anttilanmäen baari
Legendaarinen Anttilanmäen baari toimii edel-
leen asukkaiden kokoontumispaikkana. Elävä 
musiikki tuo asiakkaita kauempaakin. 
Baari on avoinna kyläjuhlapäivänä klo 
12-01, Kyläjuhlien jatkot baarissa klo 22 al-
kaen. Elävää musiikkia, tottakai!

Teksti: Anne-Maj Rope ja Maria Hyvönen 
Karttapiirros: Suvi Lehtinen 

Tätä tapahtumaa ovat tukeneet:


