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Ei oo Lahden voittanutta…
teksti Markku Mikkonen

Mainosmiehet, nuo modernin ajan merkittävimmät lyyrikot ottivat tiettävästi 1950-luvulla säkeen Kalevalasta ja muokkasivat sen Lahden Mallasjuoman tarpeisiin. Niinpä säkeestä ”ei ole Vuoksen voittanutta, ylikäynyttä
Imatran” jätettiin pois kaikki nykyaikaan sopimaton epäoleellinen painolasti ja muotoiltiin Mallasjuomalle mainoslause ”ei oo Lahden voittanutta”,
joka levisikin salamannopeasti läpi maan ja jäi elämään sittenkin kun Mallasjuoman tarina loppui. Ja hyvä niin. Tänä kesänä tekohelyläisillä on tilaisuus tulla toteamaan lauseen paikkansapitävyys ihan tänne lauseen syntysijoille.

MITEN SINNE PÄÄSEE?

MAJOITUKSESTA
Tekohelyllä on kiintiöt viidessä hotellissa:
Seurahuone, os. Aleksi 14, puh. 020 1234655.
Tämä on Sokos-hotelli, valittu jopa parhaaksi
eurooppalaiseksi kaupunkihotelliksi joskus.
Scandic on matkakeskuksen vieressä, os. Vesijärvenkatu 1, puh. 09 -473 99 472.

Siis: paikkakunnalle pääsee kaikenlaisilla välineillä. Omalla autolla tuleville
on luvattu parkkipaikat kaupunginteatterilta, os. Kirkkokatu 14. Bussit ja
junat tulevat matkakeskukseen os. Mannerheiminkatu 15, josta on n. 1,52km teatterille. Taksit kulkevat, tietenkin ja kaikki paikallisbussit kulkevat
matkakeskuksen kautta, ks. lahti.reittioppaat.fi. Kävellen mennään Vesijärvenkatua mäki ylös ja sitten alas Kirkkokadulle saakka ja siitä oikealle,
teatteri löytyy sieltä. Lentokenttämme on meluhaittojen vuoksi Vantaalla,
mutta sieltä pääsee bussilla tai junalla (vaihto Tikkurilassa) kätevästi matkakeskukseen.
Hotelleissa on parkkipaikkoja ja keskustassa paras parkkihalli on toriparkki, sinne ajetaan Rauhankadulta, os. Rauhankatu 13-15. Google maps
ei tällä kohden ole ajan tasalla, siellä näkyy sisäänkäynnin kohdalla R-kioski.

Cumulus on teatteria lähimpänä, os. Kauppakatu 10, puh. 0200 48 127.

MITEN SIELTÄ PÄÄSEE POIS?

Kiintiön tunnus on kaikissa tekohely.

Tuota ei oikeastaan kannata kysyä minulta, olen ollut tänä vuonna täällä
30 v, enkä ole pois päässyt. Mutta hyvä keino on tehdä saapumisesta tarkat
muistiinpanot ja poistuessa tehdä kaikki käänteisessä järjestyksessä. Taksista ja poliisista voi myös olla apua.

Matkustajakotia etsivälle on tarjolla Patria,
os.Vesijärvenkatu 3, puh.03- 782 3783. Sinne
ei ole varattu kiintiötä.

•

Forenom Aparthotel on aivan torin laidalla,
toriparkin sisäänajon kohdalla os. Rauhankatu 14, puh. +020 198 3420. Siellä yöpyminen
on huokeampaa kuin muissa. Huom! aamiainen ei kuulu perushintaan.
Kauppahotelli Grand on os. Hämeenkatu 4
puh. 03-544 00, sekään ei ole hinnalla pilattu.

