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Maalaistalojen paikat  
 
1. Iso-Saksala Lahden kylän palon jälkeen 1877 Iso-Saksa-
lan väki muutti radan pohjoispuolelta eteläpuolelle ja he 
rakensivat uuden päärakennuksen tähän paikkaan. Pää-
rakennus oli pohjois-eteläsuunnassa ja piippuja oli neljä. 
Anttilanmäellä ei ollut silloin vielä muita rakennuksia. 
 
2. Anttila, nykyisin Anttilanmäenpuisto Mäen korkeimmalla 
kohdalla sijaitsi Anttilan maalaistalo monine ulkoraken-
nuksineen 1800-luvun lopulta lähtien aina 1930-luvulle 
saakka. Vanhojen rakennusten kivijalkoja on vielä näky-
vissä pensaiden lomassa. 
 
3. Kylä-Kittilä Lahden kylän palon jälkeen 1877 siirtyi tälle 
kohtaa Kylä-Kittilän maalaistalo. Tilalla viljeltiin peltoja ja 
pidettiin karjaa aina 1970-luvulle saakka. 
 
Maisemakohteita 
 
4. Maisemapuu Metsäkuusi on vanha pihapuu, jonka juu-
rella oli kaivo. Nyt se seisoo ylväänä Lautatarhan puistos-
sa. 
 
5. Koivurinne ja metsäkuusi Rautatieläiset rakensivat 
Koivurinteen hirsitalon vuonna 1908 ja sitä kunnostetaan 
nyt perinteisin menetelmin. Sen nurkalla kasvava suuri 
metsäkuusi on samaa ikäluokkaa.

6. Puutarhakarkulaisia Kaunis luonnontilainen pieni haa-
vikko, jossa kallioiden lomassa kasvaa vanhojen puutar-
hojen koristekasvia, ukkomansikkaa. 
 
7. Kasvipankki Asukkaiden ylläpitämä kasvipankki edus-
taa vanhaa pihamiljöötä, jossa on koristekasveja kohopen-
keissään ja luonnonvaraisia kasveja kasvavaa niittyä. 
 
8. Ympäristötaidetta Nuori suomalainen kuvataiteilija 
Benjamin Orlow on veistänyt koulun pihalle komeita kivi- 
ja pronssitöitä. 
 
9. Muinaisranta Anttilanmäen eteläpuolella lainehti aikoi-
naan avoin meren ulappa, muinainen Itämeri, Yoldianme-
ri. 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 puu-
taloidylli? Se syntyy perinteisin menetelmin korjatuista 
taloista, pienistä ulkorakennuksista, punaisista aidoista, 
valkoisista porteista ja kukkivista syreenipensaista. 
 
Entisiä asukkaita 
 
11. Dagmar Parmas Dagmar Parmas työskenteli Lahdes-
sa teatterinjohtajana ja asui tässä talossa 1930-luvulla. 
Parmas oli Suomen ensimmäisiä iskelmäsanoittajia. Mm. 
Ruusuja hopeamaljassa on hänen käsialaansa. 
 
12. Anna Aluksi polkuja kutsuttiin niiden varrella asu-
neiden ihmisten mukaan. Myöhemmin nimet vakiintuivat 
osoitekarttoihin. Annankatu on saanut nimensä tässä ta-
lossa asuneen Anna-tytön mukaan. 
 
13. Taiteilijakoti Tämä sievä keltainen puutalo oli kera-
miikkataiteilija Raija Uosikkisen nuoruudenkoti vuoteen 
1947 saakka, jolloin hän aloitti Arabialla kuviosuunnitte-
lijana. Raijan upea kädenjälki näkyy mm. Emilia-sarjan 
astioissa. 
 
14. Reino Helismaa Reino Helismaa asui Harjantekijänka-
tu 13:ssa 1918–1936 ja kävi Anttilanmäen koulua.  
 
Muita kiinnostavia rakennuksia 
 
15. Puujugendia Monet Anttilanmäen talot ovat hirsirun-
koisia ja ne ovat säilyttäneet alkuperäisen muotonsa. Tä-
män talon julkisivussa on kaarevia puuleikkauksia, jotka 
olivat muodissa 1910-luvulla. Piharakennuksessa on ollut 
harmonikkatehdas 1940–1950 -luvuilla. 
 
16. Tyypillinen laajennustapa Tässä talossa on asunut 
sama suku sen rakentamisesta lähtien. Sitä on vuosien 
saatossa laajennettu Anttilanmäelle tyypilliseen tapaan: 
alunperin pieni hirsitalo on jatkettu lautarakenteisena 
(uuden osan erottaa kivijalasta), ullakko on otettu käyt-
töön ja rakennettu kuisti. 
 
17. Hollolan poliisikonttori Anttilanmäelle tuli oma poliisi 
1920-luvulla. Rakennuksessa oli putkatilat kellarissa. 
Kaupunki purki rakennuksen 70-luvun lopulla. Nykyinen 
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 kirkko-
herra Emil Nousiainen. 
 
19. Levytalo, hirret Karjalasta Hirsi oli niin arvokas ra-
kennusmateriaali, että sitä on käytetty uudestaan ja uu-
destaan. Tämän talon hirret ovat aikaisemmin palvelleet 
koulurakennuksena Terijoella. Lahdessa rakennus ra-
pattiin ja asukkaat nimesivät sen kivitaloksi. Myöhemmin 
julkisivut laatoitettiin, ja nyt rakennusta kutsutaan levyta-
loksi. Rakennus on asunto-osakeyhtiö, jossa suuret luok-
kahuoneet on muutettu pieniksi osakehuoneistoiksi. 

20. Pieniä mökkejä 1900-luvun alussa Anttilanmäelle al-
koi nousta pieniä mökkejä. Maalaistalon isännät vuokra-
sivat mielellään maapalstoja, joihin talonrakentajat sai-
vat pystyttää mieleisensä kodin. Näin syntyi vaihteleva ja 
mielenkiintoinen ympäristö ilman asemakaavaa. 
 
21. Vihdinhaara 1 Pihan hirsimökki on yksi Anttilanmäen 
vanhimmista yhä pystyssä olevista rakennuksista. Ker-
rotaan, että se on rakennettu 1904. Anttilanmäelle satoi 
varsinkin talvisodassa pommeja, kun Neuvostoliiton 
ilmavoimat pyrkivät sotkemaan Lahden junaliikenteen 
ja hiljentämään radioaseman. Sirpalepommin jälkiä nä-
kyy mökin ulkoeteisessä. 
 
22. Anttilanmäen koulu ja paratiisiomenapuu Anttilan-
mäen koulun sisääntuloa koristaa paratiisiomenapuu, 
jonka vieritse on juhlallista nousta komean kivikoulun 
pihalle. Rakennuksen on suunnitellut Uno Alanco vuon-
na 1910 ja se on toiminut kouluna siitä lähtien. Elo-
kuusta 2019 alkaen siinä toimii Svenska Gården, ruotsin 
kielen ja kulttuurin monitoimikeskus. 
 
23. Rautatieläisten asuntoja Polkukujalla useassa talossa, 
kuten muuallakin Anttilanmäellä, on asunut paljon rau-
tatieläisiä. 
 
24. Leninin yöpymispaikka Venäjällä puhkesi vallan-
kumous vuonna 1917. Etsintäkuulutettu Lenin pakeni 
sekasortoa Suomeen ja yöpyi Lahdessa Työmies-lehden 
kirjeenvaihtajan Akseli Kosken kotona Kurhilankatu 
4:ssa 7.-8.8.1917 
 
25. Suomen kaunein koti 2018 finalisti Talon rakensi vuon-
na 1926–27 Kalle Simolin, taitava kitteläläinen kirves-
mies. Vuonna 2018 se tuli tutuksi suurelle yleisölle ol-
tuaan mukana MTV3:n Suomen kaunein koti -ohjelman 
finaalissa. 

Teollisuutta ja yritystoimintaa 
 
26. Moision konepaja Monet kadut on nimetty niiden 
varrella sijainneiden tehtaiden mukaan. Heikki Moision 
vuonna 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. Ka-
lusteita myytiin Viipuriin ja Pietariin asti. Tehdas toimi 
1970-luvulle saakka. 
 
28. Lahden Osuuskauppa Rakennuksessa on toiminut 
kauppoja 30-luvulta lähtien: mm. maito- ja sekatava-
rakauppa T:mi Kulma, Lahden Seudun Kauppakunta 
ja 1955–1970-luvulla Lahden Osuuskauppa. Sittemmin 
talo on remontoitu asuinkäyttöön. 
 
29. Pienteollisuustalo Tehdaskiinteistössä toimi V. Vilja-
sen huonekalutehdas 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 yrityksen vuonna 1907. 
Hänen vaimonsa suunnitteli mallit ja ompeli. Vihtori 
hoiti myynnin. Pian kauppias palkkasi kaksi ompelijaa 
ja otti näin ensimmäisen askeleen kohti teollista ompe-
limoa. 
 
31. Maito- ja sekatavarakauppa  Anttilanmäen talojen kel-
larikerroksissa 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 työsken-
neltiin 1930-luvulla kutomakoneilla ja saumauskoneilla. 
Parhaana aikana Helmi Ala-Arvelalla oli apuna jopa 
kuusi tyttöä. 
 
33. Heikinkadun puutarhurit Lahden puutarhakulttuurin 
edelläkävijät Siiri ja Armas Lindqvist pitivät kauppapuu-
tarhaa ja viljelivät taimia myyntiin talon eteläpuolella 
olevilla pelloilla 1920-luvulla. 
 
34. Harjantekijänkatu Katu on saanut nimensä A. J. Kai-
nulaisen omistamasta Harja- ja sivellintehtaasta, joka 
toimi tällä tontilla vuosina 1918–1976.

35. Kittelän kauppa Kitteläläisillä oli oma kauppa 
1920-luvulta lähtien, kun Saara Simolin aloitti kaupan-
pidon ison puutalon alakerrassa. Asiakkaita riitti, koska 
Kittelän pientaloalue oli alkujaan puolta laajempi ennen 
kuin Uudenmaankatu lohkaisi siitä puolet pois. Ison 
kaupparakennuksen paikalle on sittemmin rakennettu 
kaksi pientaloa. Saaran aviomies Kalle rakensi useita 
taloja Kittelään. 
 
36. Anttilanmäen baari Legendaarinen Anttilanmäen 
baari on toiminut pitkään asukkaiden kokoontumispaik-
kana. Elävä musiikki on tuonut asiakkaita kauempaakin, 
mutta paikka odottaa uutta omistajaa.

37. Mäkitupa Mäkitupa rakennettiin talkoilla asukasyh-
distyksen käyttöön vuosina 2002-2003. Se toimii kesäta-
pahtumien kahvilana ja sen kupeessa juhlitaan vuosit-
tain muun muassa valon- juhlaa.

38. Asemantaustan päiväkoti Päiväkoti on perustettu 
vuonna 1988. Toiminta painottuu pienryhmätoimintaan 
ja yksilöllisyyteen ja sieltä löytyy erityisvarhaiskasvatuk-
sen osaamista. 
 

Historialliset kohteet

       Kirpputorit 
 
1. Kirpputorikatu, koko Vilhonkatu  
 
2. Pihakirppis, Vilhonkatu 20, klo 10-17 
 
3. Pihakirppis, Anttilankatu 3 B, myynnissä mm. vaattei-
ta, leluja ja koruja 
 
4. Pihakirppis ja lettukahvila, Liisankatu 3 a,  
klo 11–16 
 
5. Kirppis – Loppis Koivurinne, Riihitie 4 Avoinna – Öppen 
klo/kl. 9-16 Loistava valikoima kaikkea mitä tarvitset ja 
niitä muitakin löytöjä ;) - Kanonbra  sortiment – kom o 
gör fynd.  
 
6. Pihakirppis, Kurhilankatu 8, klo 11-14 
 
7. Kurhilankadun asu ja frisbee, Kurhilankatu 10,  
klo 11–18, laukkuja, naisten kenkiä ja vaatteita, lasten-
vaatteita, valaisimia, frisbeekiekkoja ja muuta!  
 
8. Pihakirppis, Vierukatu 8, klo 9-18 
 
9. Pihakirpputori, Heikinkatu 20 
 
10. Vintage Rosalitan PopUp myyntikoju, Harjantekijän-
katu 21, klo 11-17 myytävänä vintagea, designia sekä iha-
nia vanhoja tavaroita.  
 
11. Pihakirppis, Pyöräkatu 3 klo 11–16 
 
12. Pihakirppis, Kerintie 8 
 
 
       Ympäristökätköily 
 
Ympäri Anttilanmäkeä on löydettävissä ympäristökätköjä, 
jotka on merkitty karttaan vihreällä nuolen kärjellä. Voit 
kiertää niitä itsenäisesti tai käydä kuuntelemassa asian-
tuntijoita annettuun aikaan. Opi ja hämmästy kaupun-
kiympäristöstä!  
 
1. Kestävän asumisen palvelut - Miltä sinusta kuulostaisi 
lainata tavara ostamisen sijasta naapuriltasi? Entä oman 
kodin energian kulutuksen ja ilmanlaadun seuranta tai 
satokauden kasviksista kootun kasviskassin saaminen 
suoraan kotiin reseptien kera? Anttilanmäki on ollut 
LAB-ammattikorkeakoulun Askel-hankkeen yhteistyö-
kumppani ja mukana kehittämässä kolmea palvelumallia 
yhdessä yrityksen kanssa. Projekti päättyy syyskuussa 
2021. Projektin tulosten julkaisutilaisuus klo 11 Anttilan-
mäen puisto (Anttilankatu, omenatarha), jonka jälkeen 
Askel-hankkeeseen ja kehitettyihin palveluihin voi tutus-
tua klo 12–16 infopisteen tuntumassa Vilhonkadulla. 
 

2. Hius- ja karvakuidun uusiokäyttö - Hiukset ja karvat 
ovat päätyneet sekajätteeksi kampaamoista ja eläintrim-
maamoista. Nyt kokeillaan niiden kierrättämistä kuitu-
matoiksi, joiden avulla voidaan imeyttää öljyä vesistöistä. 
Tule tutustumaan Hiukka Hyvä -projektin työhön! Koiran 
karvat ja hiusharjaan kertyneet hiukset mukaan! Myös 
hiusten leikkuutta paikan päällä (minimipituus 5 cm). 
Huovutusnäytös. Kivenkuja 4 (käynti Vilhonkadun puolel-
ta) klo 11-15 

3. Hyönteishotelli – miten se toimii ja miten rakennat 
sellaisen? Kivenkuja 4. Matti Honkavaara paikalla  
klo 12.30 -13.00. Kätkö löydettävissä koko päivän. 

4. Hyödyllinen lika. Immuunijärjestelmän tasapainoista 
kehittymistä tukee tietynlainen lika. Tule kuulemaan lisää 
ja keskustelemaan aiheesta dosentti Aki Sinkkosen kans-
sa! Anttilanmäen leikkipuiston hiekkalaatikko (Mäkituvan 
vieressä), klo  13–14. Kätkö löydettävissä myös asiantun-
tijapuheenvuoron jälkeen. 

5. Anttilanmäen kasvipankki – tutustu Anttilanmäen 
uniikkiin kasvipankkiin Lutukkakujalla. Kasvipankki aut-
taa alueen asukkaita vaalimaan perinteisiä pihapiirejä ja 
perinnekasveja. Esittelijä Anne-Maj Rope paikalla  
klo 14–15. Jaossa myös niittysiemeniä! 

6. Vieraslajit – Anttilanmäelläkin kasvaa haitallisia vie-
raslajeja. Tunnistetaan vieraslajeja Lutukkakujalla Kasvi-
pankkia vastapäätä olevalta rinteeltä yhdessä Anne-Maj 
Ropen kanssa klo 14-15. Kätkö löydettävissä koko päivän. 

7. Sähköauto, sähköpyörä, laatikkopyörä - asukkaat 
esittelevät menopelejään - tutustu ja testaa! Svenska 
Gårdenin parkkipaikka, Leantie 2,  polkupyörät klo 13-14, 
sähköauto klo 14-15. 

8. Biojätteen käsittely -tietoisku, Kivenkuja 4, professori 
Martin Romantschuk kertoo kompostoinnista kompostin 
äärellä klo 15–15.30, paikalla pääsee kuulemaan myös 
kokemuksia bokashista. Kätkö löydettävissä koko päivän.  
 
 
 
 
Teksti: Anne-Maj Rope ja Maria Hyvönen 
Taitto & karttapiirros: Suvi Marianne
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Tutustu kävelykartan avulla Anttilanmäen 
historiaan, hämmästy kaupunkiympäris-
töstä etsimällä ympäristökätköjä, virkisty 

pop up -kahviloissa ja ravintoloissa ja 
nauti tapahtuman ohjelmasta ympäri 

aluetta. Kartan avulla löydät myös wc:t, 
infopisteen ja ensiavun. 

 
Tervetuloa Anttilanmäelle! 
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KYLÄJUHLAN OHJELMA 
JA TAPAHTUMAPAIKAT 
 
 
       Puutarhamusiikki ja konsertit 
 
1. Puutarhakonsertti ja kahvila, Anttilankatu 5, klo 13 
(kesto n. 40 min) oopperalaulaja Jaakko Kortekangas 
& Kamariorkesteri Juvenalia solisteineen. Leppoisan 
puutarhakonsertin ohjelmassa mm. argentiinalaista 
Piazzollaa & Gardelia, italialaista Tostia ja Mascagnia 
sekä suomalaista Merikantoa ja Chydeniusta. Muutamia 
istumapaikkoja löytyy ja pihanurmelle voi asettua kesäi-
sen mukavasti.

2. Harppumusiikkia hodarikahvilassa, Kittelänkatu 20, 
harpistit Milla ja Viena esiintyvät klo 10.30, 12, 14 ja 16.

3. Livemusiikkia pihapiirin tunnelmassa ja Vilhonkatu 
viiden vohvelit, Vilhonkatu 5, musiikkiesitykset klo 12 ja 
14. Vohveleita klo 12-14.

4. Etelärinteen pojat – anttilanmäkeläisten naapuri-
miesten orkesterin musikaalinen mielenmaisema am-
mentaa vahvasti jazz- ja swing-musiikin juurilta ja tämä 
onkin kuultavissa läpi koko monipuolisen repertuaarin! 
Orkesteri kiertää museoauton lavalla ja soittaa seuraa-
vissa paikoissa: klo 13 Kittelänkatu, klo 14 Anttilankatu, 
klo 15 Riihitie.

5. Koululava, Svenska Gården, Leantie 2. 
KONSERTIT klo 15-17  
klo 15 Leipomo - Rytmikästä Rock´n´Roll -henkistä 
musiikkia hentoäänisillä ukuleleillä et voi ohittaa pysäh-
tymättä! 
klo 16 Private Case - rehtiä ja rouheaa englannin kielis-
tä Rock’n rollia suurella sydämellä. Ohjelmisto koostuu 
pääasiassa omista sävellyksistä ja tarkoin valikoiduista 
covereista.

6. Anttilanmäen hiekkakenttä, PUISTOKONSERTTI 
klo 18 Kaisa ja Kummajaiset Kaisa Käärmemaa on 
laulaja-lauluntekijä, jonka folkpop on herkkää, oma-
laatuista ja tummanpuhuvat lyriikat ovat siinä vahvassa 
asemassa.  
klo 19.15 Ylävire parikymppisten lahtelaisten miehenal-
kujen bändi vetää joka keikan täysillä ja saa yleisön 
hytkymään. Vaikutteita he ovat saaneet Coldplaysta, J. 
Karjalaisesta ja Eric Claptonista. 
klo 20.30 Juhlat. Juhlat soi juuri niin kuin AOR-vaikut-
teinen, moderni mutta ajaton vaihtoehtopop parhaim-
millaan. Tyylikirjo kulkee The War On Drugsista Olavi 
Uusivirtaan, vanhasta Pariisin keväästä kohti Alvvaysin 
kaltaista modernia kitaraindietä.  
 
 
       Puutarhakahvilat ja ravintolat

1. Puutarhakahvila – Trädgårdskafé Koivurinne, 
Riihitie 4. Avoinna – Öppen 9-16, kahvia - maistu-
vaa suolaista ja makeaa - fika -  smakande sött 
o salt.  

2. Puutarhakahvila Vierukatu 8, klo 9-18 
Kahvin kanssa tarjolla suolaista ja ma-
keaa.

3. Hodarikahvila & harppumusiikkia, 
Kittelänkatu 20, klo 10-17. Puutar-
habrunssi klo 10-11.30. Hodareita 
ja kylmiä ja kuumia juomia koko 
päivä. Myös kasvis ja gluteeniton. 
Harpistit Milla ja Viena esiinty-
vät  
klo 10.30, 12, 14 ja 16. 

4. Lettukahvila Liisankatu 3 
a, klo 11–16.

5. Mäkituvan kahvio, Anttilanmäen 
leikkipuisto,  
klo 11–17. Herkullisia korvapuusteja & kahvia, 
teetä ja kotimehua 
 
6. Jannen lounas, pitakebabia ja falafelkebabia Mäki-
tuvan vieressä, Anttilanmäen leikkipuisto klo 11 alkaen 
iltamyöhälle. Myös gluteeniton vaihtoehto. 

7. MeaManna, Mäkituvan vieressä, Anttilanmäen leikki-
puisto klo 11 alkaen. Täytettyjä lettuja, makeita ja suo-
laisia. Myös kasvis ja gluteeniton.  
 
8. Fika-Pihakahvila, Anttilankatu 9, klo 11 - niin pitkään 
kuin myytävää riittää. Kahvia ja kakkua!

9. Grammarikammari, Pyöräkatu 3, klo 11-16. Mauk-
kaat seitan-pitat, kylmää juomaa ja ihanaa vanhan ajan 
tunnelmaa omenapuiden alla.  

10. Vohvelikahvila, Harjantekijänkatu 21, klo 11-17. 

11. Jussi’s Napoletana, Vilhonkatu 5, Avoinna klo 11.30–
14 ja 16-18.30 Napolilaista pizzaa pizzauunilla tehtynä.

12. Vilhonkatu viiden vohvelit ja livemusiikkia pihapiirin 
tunnelmassa, Vilhonkatu 5, klo 12-15. Musiikkiesitykset 
klo 12.30 ja 14.

13. Puutarhakahvila, Riihitie 7,  
klo 12-15. Makeita ja suolaisia herkkuja

14. Pieni puutarhakahvila Löytöpolku, 
Liisankatu 12 as 2 (luhtitalo), klo 12-
16.30. Suolaisia ja makeita herkkuja. 
Nauti paikan päällä tai ota mukaan. 
Gluteeniton ja laktoositon.

15. Cafe Pikkuleipä, Vihdinhaara 
3a, klo 13-15, kolmasluokkalai-
sen pikkuleipäkahvila

16. Makeaa pizzaa, Heikinkatu 
20, myynnissä kahvia, limua ja 
itsetehtyä makeaa pizzaa

17. Tirran pop up -terassi 
(anniskelualue), Anttilan-
mäen puiston hiekka-
kenttä, klo 12–22. Nauti 
lasillinen kylmää teat-
teriesityksen lomas-
sa, kippistä hyvälle 
kirpparilöydölle tai 
fiilistele puistokon-
serttia Tirran an-
niskelualueella.

 

 
Bus Gelato - Jäätelönnälkäiset kyläjuhlavieraat pitää tyy-
tyväisenä alueella liikkuva Bus Gelaton jäätelöpyörä.  
 
        
       Lasten tapahtuma / Program för hela 
       familjen i Svenska Gården klo/kl. 11-14 
 
11.15 Keppihevosten esteratsastuskisa (ilmoittautumi-
nen klo 10.50-11.10 paikan päällä) Osallistua voi omalla 
ratsulla tai vaikka lainata hevosen paikan päältä! Jos 
kilpaileminen hirvittää, voit toki ratsastella muuten vain. 
Keppihevoskisan luokat: ristikko 10-20 cm ja 30-40 cm 
 

12.30  Tyttö ja aurinko -esitys (Leena Keizer 
ja Laura Peltoniemi) Tyttö ja aurinko on veikeä 

ja riemukas lastenesitys kevään tulosta, leikistä 
ja tunteiden koko kirjosta. Esityksen päähenkilö on 

tyttö, joka pääsee leikeissään tutustumaan varsinai-
seen superstaraan: itseensä Neiti Aurinkoon! Lapsen ja 

luonnonvoiman kohtaaminen nostaa esiin paljon erilaisia 
tunteita ja kysymyksiä, joita käydään teatterin keinoin läpi 
esityksen aikana. Miksi aurinko polttaa? Miksi aurinko 
välillä piiloutuu? Miksi aurinkoa ei saa katsoa suoraan 
silmiin?

Non stop klo/kl. 11-14:   
Rastirata perheille / Uppgiftsbana för familjer, pomppu-
linna/studsslott, askartelupiste  ja origamityöpaja / hobby 
och handarbetspunkt, keppihevosia ja keppihevosestei-
tä  / käppheppor och käpphästhinderbana, frågesport / 
tietovisa, mehua, vettä ja vohveleita / saft, vatten och våf-
flor.  Järjestäjät / arrangör: Launeen seurakunta,  Pohjola 
Norden, Folkhälsan med Anttilanmäki. 
 
 
       Työpajat, kierrokset, näyttelyt, 
       teatteri,tanssi ja liikunta 

1. Aamujooga, Kittelä, Esikkopuiston nurmi, klo 10 Lem-
peä ja virkistävä aamupäivän jooga sopii kaikille. Terve-
tuloa avaamaan keho ja mieli juhlapäivään! Ota mukaan 
oma jumppamatto, viltti tai muu alusta ja joustavat vaat-
teet. 

2. Pariakrobatiaa, Kittelä, Esikkopuiston nurmi, klo 11. 
Pysähdy kokeilemaan temppuja vaikka perheenjäsenen 
kanssa! Pariakroilu antaa onnistumisen tunteita ja haas-
taa käyttämään omaa kehoa, yhdessä toisen kanssa, ai-

van uudella tavalla. Tunnin aikana pääset ohjatusti kiinni 
tähän hauskaan tekemiseen.

3.  Capoeira, Vilhonkatu 17 A pihanurmi, klo 11.30 
Capoeira on brasilialaissyntyistä tanssillista tossuhippaa, 
musiikkia, akrobatiaa ja paljon muuta. Sitä on mukava 
katsoa ja vielä mukavampi tehdä itse. Nyt pääset tutustu-
maan tähän upeaan lajiin!

4. Iitin harrastajateatteri esittää: Mies, joka ei osannut 
sanoa ei, Anttilanmäen puisto (omenatarha), Anttilankatu, 
klo 12 ja 15 (esityksen kesto n. 2 h). Esitykset myös 
su 8.8. klo 12 ja 15. Liput 20€ / 10€

5. Vanhan koulun uusi elämä: opastetut kierrokset 
Svenska Gårdenilla, Anttilanmäen vanhalla koululla, 
Leantie 2, klo 12 ja klo 13 Tervetuloa katsomaan miltä 
110-vuotias koulu näyttää nykyään! Monet lahtelaiset 
muistavat koulurakennuksen Anttilanmäen kouluna, jossa 
sukupolvet toisensa jälkeen ovat aloittaneet opintiensä. 
 
6. UKULELE workshop, klo 16.30 Kurhilankatu 10 puutar-
ha Ota Ukulele haltuun tunnissa! Tuokioon voi osallistua 
kuka vain ilman aiempaa soittoharrastusta tai musiikin 
teorian tuntemusta. Tutustutaan ukulelen perusasioihin; 
historia, soittimen valinta, soittotekniikat. Opitaan soitta-
maan muutamia kappaleita ja lauletaan yhdessä. Paikalla 
on lainasoittimia, omankin (mielellään vireessä olevan) voi 
toki tuoda myös. Opettajana ukulelepelimanni  Antti Aho-
nen. Muutaman euron materiaalikorvaus toivottavaa.

7. Terhi Kaakisen puuveistoksia ja Benjamin Orlown kivi- 
ja pronssitöitä,  Svenska Gården (Leantie 2) Kuvataiteilija 
Terhi Kaakisen upeita lapsiperhearjesta a mentavia puu-
veistoksia klo 11-14. Svenska Gårdenin pihapiirissä on 
ihailtavissa myös kuvataiteilija Benjamin Orlown kivi- ja 
pronssitöitä. Nämä upeat veistokset ovat nähtävillä aina! 
 
8. Nahkaranneketyöpaja, Vilhonkadun kirppiskadulla 
Riihitien puolessa päässä klo 11-16 Tule punomaan nah-
kainen rannekoru Huhtadesignin Mari Huhtalan ohjauk-
sessa! Materiaalimaksu 5 euroa. 
 
 
       Info

1. Yleisövessat 
2. Infopiste ja ensiapu 
 
 
 


