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Myyjäisissä voi virittyä joulun odotukseen

Mikäli mielii joulumyyjäisiin, tässä 
viikonvaihteessa valinnanvaraa riit-
tää, sillä erilaisten yhteisöjen, yhdis-
tysten ja oppilaitosten joulumyyjäi-
siä järjestään kymmeniä eri puolilla 
kaupunkia.

Ja jos ei tässä viikonvaihteessa os-
toksille ehdi, eipä hätää, myyjäisse-
sonki jatkuu aina joulunaluspäiviin 

asti.
Joulumyyjäiset ovat mukava tapa 

virittäytyä joulun odotukseen.
Myyjäisistä lähdetään hakemaan 

käsintehtyjä lahjoja, kotoisia leivon-
naisia tai joulukoristeita.

Tapahtumat ovat suosittuja, sil-
lä ostajat arvostavat sitä, että tuotteet 
ovat hyvälaatuisia ja tuotto menee hy-
vään tarkoitukseen.

Lahjaksi muotoilua
Lahden muotoiluinstituutin opiskeli-
jayhdistyksen eli Mio ry:n joulumark-
kinat ovat peräti kaksipäiväiset, joten 
ostoksille ehtii sunnuntainakin.

– Haluamme tuoda esiin opiskeli-
joita. Myynnissä on yli 50 opiskelijan 

omaa designia, kertoo tapahtuman 
puuhanainen Eva-Kaisa Suominen.

Hän suosittaa joululahjaksi vaikka-
pa valokuvauksen opiskelijoiden jou-
lukalenteria tai uniikkikoruja.

Muotoiluinstituutissa ei vuosikau-
siin ole pidetty joulumyyjäisiä.

– Haluamme nyt elvyttää perin-
teen, Suominen kertoo.

Käsitöitä eläinystäville
Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyk-
selle joulumyyjäiset sen sijaan ovat jo-
kavuotinen tapahtuma ja tärkeä tu-
lonlähde.

– Tuotto menee lyhentämättömänä 
eläinten hyväksi, sanoo varainhoitaja 
Annikki Aaltonen.

Perinteisen myyjäistavaran ohella 
löytöeläintalon myyjäisistä voi ostaa 
vaikka koiran kuvalla varustetun t-
paidan, kissanminttuhiiren tai eläin-
aiheisen kynttilän. Myös kissakintai-

ta ja kissan ruohoja myyntipöydiltä 
löytyy.

– Väkeä myyjäiset vetävät muka-
vasti, iloitsee Aaltonen.

Marjaana Kontu
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Ensimmäisen ad-
ventin aika on jou-
lumyyjäisten se-
sonkia.

n	Joulumarkkinat Lahden Muotoiluinstituutissa (Kannaksenkatu 22) la–
su 28.–29.11. klo 10–17.
n	Joulumyyjäiset Lahden yhteiskoulun ruokalassa (Kirkkokatu 2) su 
29.11. klo 11–13.
n	Joulumyyjäiset löytöeläintalossa (Jokimaankuja 4) su 29.11. klo 13–16.
n	Joulumyyjäiset SPR:n toimintakeskuksessa (Vapaudenkatu 8) la 12.12.
klo 10–14.
n	Joulumyyjäiset Käsityökeskus Kankurin Ilossa (Mustamäenkatu 18) su 
13.12. klo 10–14.

JOULUMYYJÄISIÄ

Muotoiluinstituutin joulumarkkinoilla voi bongata Noora 
Hemmingin ”olkipukit”, jotka on tehty pilleistä.

Muun muassa Amanda Lehtisen herkullisia korvakoruja on 
myynnissä Muotoiluinstituutin joulumarkkinoilla.

Jouluiset askartelut käyvät kaupaksi joulumyyjäisissä.

Purku-uhan alla olevasta talosta halutaan 
kansalaistoiminnan kohtauspaikka

Joukko lahtelaisia kansalais-
vaikuttajia on ryhtynyt toi-
miin Paavolan Töyrykadulla 
sijaitsevan, purettavaksi aio-
tun puutalon puolesta. Talos-
ta on ideoitu kansalaisjärjestö-
jen toimintakeskusta.

Asiassa on nyt edetty moni-
naisten vaiheiden jälkeen sel-
laiseen pisteeseen, että kau-
pungingeodeetti Juha Helmi-
nen ja kaupunginarkkiteh-
ti Anne Karvinen-Jussilainen 
ovat ehdottaneet kansalais-
aktiiveille tontille kaavamuu-
tosta, joka mahdollistaisi ta-
lon myymisen. Kaavassa ei an-
nettaisi lisärakennusoikeut-
ta eikä kiinteistöä saisi asuin-
käyttöön.

Asia vaikuttaa nyt pomppi-
van kaupungin eri viranomais-
ten välillä. Rakennustarkasta-
ja Raimo Luukka sanoo, että 
hänellä ei ole juridisesti muu-
ta mahdollisuutta kuin esittää 
edelleen talon purkamista, el-
lei kaupunki peruuta alkupe-
räistä purkulupahakemustaan. 
Kaavoittajat puolestaan eivät 
ole toistaiseksi saaneet tekni-
sen toimialan johdolta lupaa 
aloittaa kaavamuutoksen val-
mistelua.

Huutokauppaan?
Käytännössä ratkaisevia hetkiä 
eletään ensi tiistaina rakennus-
lautakunnan kokouksessa, jol-
loin lautakunta päättää purku-
luvan kohtalosta. Kansalaisak-
tiivit ovat olleetkin asian tii-
moilta yhteyksissä rakennus-
lautakunnassa istuviin polii-
tikkoihin.

Mahdollisen kaavamuu-
toksen jälkeen talo myytäi-
siin huutokaupalla tai tarjous-
ten perusteella. Ostajan mak-
settavaksi jäisi lisäksi vesi- ja 
viemäriliittymäkuluja ja talon 
korjausvelvoitteesta aiheutuvia 
kuluja. Kansalaisaktiivit miet-

tivätkin nyt kuumeisesti, mis-
tä tarvittavat varat saadaan ke-
rättyä.

– Tarkoitus on kerätä voi-
mat yhteen siinä vaiheessa, 
kun varmuus talon säilyttämi-
sestä on saatu. Pidän realistise-
na tarvittavien varojen kasaan 
saamista, toteaa toimintakes-
kusta ideoimassa ollut kansa-
laisaktiivi Hanna Virtanen.

Monenlaista toimintaa
Talon puolesta on synty-
nyt kansalaisyhdistys nimel-
tä Liekki ja myös talo tunnet-
taisiin tulevaisuudessa samal-
la nimellä. Yhdistyksen tavoit-

teena on tehdä talosta kansa-
laistoiminnan kohtauspaikka, 
“jonka tarkoitus on lisätä

järjestöyhteistyötä sekä 
asukkaiden kansalaisuuteen 
ja demokratiaan, yhteisiin ar-
voihin, yhteiseen historiaan ja 
kulttuuriin liittyvää toimin-
taa”.

Käytännön toimintatapoja 
olisivat muun muassa asuin-
aluetoiminta, vanhempi-lapsi- 
toiminta, tilavuokraus asuk-
kaille, neuvonta- ja palvelupis-
te, kulttuuritapahtumat ja kan-
sankahvila. Yhdistyksistä ja jär-
jestöistä mm. Kestovaippayh-
distys, Maanystävien lapsi-

perheryhmä, Salpausselän 
luonnonystävät, Elokolon ys-
tävät r.y , Greenpeacen Lah-
den paikallisryhmä ja Luon-
nonlapsi ry ovat ilmaisseet 
kiinnostuksensa käyttää tilaa 
tapaamispaikkana. Järjestöiltä, 
yhdistyksiltä ja muilta käyttä-
järyhmiltä perittävillä pienillä 
käyttökorvauksilla on tarkoi-
tus kattaa talon käyttökustan-
nuksia.

Museo puoltaa
Kansalaisaktiivit lähtivät asias-
sa liikkeelle, kun lehdessämme 
julkaistiin ilmoitus talon pur-
kamisesta. Kansalaisaktiivit 

jättivät syyskuuussa oikaisu-
vaatimuksen rakennustarkas-
taja Raimo Luukan elokuussa 
tekemästä purkupäätöksestä ja 
perustelevat sitä muun muassa 
näin: “Töyrykatu 5:n ”Mökki” 
edustaa vanhinta Lahdessa jäl-
jellä olevaa rakennuskantaa ja 
on ensimmäisiä Puu-Paavolan 
alkuperäisiä taloja, vaikka ei 
välittömästi enää liitykään Ky-
mintien alueeseen. Puu-Paavo-
la on ehdolla valtakunnallisesti 
arvokkaaksi kulttuurihistorial-
liseksi alueeksi.”

Asiasta ei ollut alunperin 
pyydetty kaupunginmuseon 
lausuntoa, mutta myöhemmin 
museo on pyydettäessä esittä-
nyt, että rakennus säilytetään 
osana Puu-Paavolan alkupe-
räistä rakennuskantaa ja myös 
varhaisena esimerkkinä kestä-
vän kehityksen ideasta.

Tommi Berg

Tarkoi-
tus on 
kerätä 

voimat yhteen 
siinä vaiheessa, 
kun varmuus 
talon säilyttä-
misestä on saa-
tu.

ToMMI BeRg

Rakennuslau-
takunta päättää 
Töyrykatu 5:n 
kohtalosta tiis-
taina

Kansalaisak-
tiivien kiin-
nostuksen he-
rättänyt talo 
sijaitsee Paa-
volan kerros-
talojen kes-
kellä. Se on 
rakennettu 
vuonna 1923 
ja siinä on 45 
neliötä.


