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Kuva: Katja Luoma

Päijät-Hämeen tutkimusseuran järjestyksessään 27. vuosikirja kantaa nimeä Lahden paikka, Lahden
paikat. Vuosikirjaan tulee artikkeleita 21 kirjoittajalta. Niissä käsitellään Lahden brändiä, taloutta
verrattuna muihin kaupunkeihin, paikannimiä, Lahdessa puhuttua kieltä sekä Lahden ja muun
maakunnan rikollisuutta 1700-luvulla.
Kirja vastaa kysymykseen "missä me oikein ollaan, kun ollaan Lahdessa", kuvaa professori Antti
Karisto, yksi kirjan kolmesta toimittajasta.
Tutkimusseura järjesti Fellmannian kulmassa lauantaina avoimen tilaisuuden, jossa pohdittiin, onko
tällaiselle talkootyölle vielä tarvetta, kun maakunnassa on palkattujakin tutkijoita.
Toistaiseksi tarvetta tuntuu olevan: uusin vuosikirja julkaistaan marraskuussa.
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ESS Verkkosivun kommentit (ensimmäiset)
NIMETÖN 5.4.2014
Sillon ollaan Hollolan takapihalla.
JUHANI JOKINEN 5.4.2014
Mitä tällaisilla jonkun tutkimusseuran historiikeilla on käyttöä. Yritetäänkö jotenkin Lahtea nostaa
historiaan. Lahdella on hyvin lyhyt historia. Ainoa merkkittävä tapahtuma on se, että valkoiset
tappoivat punaisia Hennalassa kuin torokoita. Ja siinä ei ole mitään kehumista.
Duumari 5.4.2014
Minusta ollaan suur-Helsingin takapihalla, pihavajan takana , hoitamattomassa rämeikössä. Siellä
missä kukaan ei normaalisti käy eikä välitä mitään...
zaizai 5.4.2014
Rakennustyömaalla ja hörhöjen kuvittelemassa kävelykatukaupungissa.
Ramses IV 5.4.2014
Ollaan Hollolan Lahden kylässä, josta on maininta keskiaikaisissa dokumenteissa vuodelta 1445.
Ollaan Hollolan Lahdessa, josta tuli kauppala vuonna 1878, edelleen Hollolan hallinnoimana.
Ollaan Lahdessa, josta tuli kaupunki vuonna 1905. Ollaan kaupungissa, joka asutti paljon
siirtokarjalaisia, ja johon aikojen saatossa muutenkin on tullut paljon väkeä muualta Suomesta,
kukoistavan teollisuuden ansiosta. Ollaan kaupungissa, joka aina on potenut jonkinlaista pompöösiä
tarvetta olla enemmän kuin mihin rahkeet riittävätkään. Semmoisessa Lahdessa ollaan. Rakas
kotikaupunki. Joka nykyisin kyllä on vielä pahempi kuin konsanaan hemmoteltu kotirouva. Kaikki
pitäisi sille ostaa heti tai itku pääsee! Vaikka elinkeinoelämä mallikkaasti onnistuttiin tappamaan,
rahaa pitää löytyä mamman matkakeskukseen
LEA KÄHÄRI 7.4.2014
Aivan oikein kirjoitit Ramses IV. On tosi surkeaa, että tässä historiattomuudessa ja pettymyksen
tunnelmissa unohdetaan laajempi tieto ja ymmärrys tästä kaupungista. Kyllä minäkin olen pettynyt
nykytilaan, suuruuden tavoitteluun, turhiin hankkeisiin: toriparkki, Ranta-kartano,
matkakeskus,ym., mutta onhan tässä kaupungissa ja sen menneisyydessä paljon hyvää ja
arvostettavaakin. Kunpa päättäjät kuuntelisivat enemmän kaupunkilaisia ja etsisivät kompromisseja
silloin, kun päätöksiä tehdään yhden äänen enemmistöllä.

