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K O S T O N K I E R R E
tarina jakautuneesta kaupungista

Tervetuloa Lahteen. Vuosi on 1923. Pinnan alla kuplivat samat jännitteet, jotka repivät maan kahtia viisi vuotta aiem-
min. Etsiväkonstaapeli Otso Kekillä on selvitettävänä murha, jonka poliisipäällystö on valmis lukemaan pirtutrokareiden 

välienselvittelyksi – totuus on kuitenkin ensivaikutelmaa mutkikkaampi.

Kasvavan kaupungin puristuksiin jäänyt Reunanpalsta ja sen asukkaat yrittävät rakentaa valoisampaa tulevaisuutta ja 
unohtaa menneiden vuosien varjot. Tehdään työtä, rakastutaan, jaetaan ilot ja surut. Yölliset laukaukset herättävät kui-

tenkin koko kaupungin.

Pääseekö kostonkierteestä irti? Ja jos pääsee, niin mistä on luovuttava?
Mikä on silmien ummistamisen hinta ja kuka sen maksaa?

Anna-Riitta Partanen, draamapedagogi
Anna Huhtamäki, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Taitto: Emmi Nummela

Teatterikokemuksen
rikastuttamiseksi



Historiallinen viitekehys
Tutustutaan tai palautetaan mieleen seuraavat käsitteet:

-sisällissodan voittajat ja häviäjät ja elämä sodan jälkeen

-punakaartit

-jääkärit

-työläiset - luokkayhteiskunta

-suojeluskunnat – porvarit

-sosialismi - sääty-yhteiskunta

-valpo

-ohrana

-käpykaarti

Kahtia jakautunut kaupunki

Lahdessa oli vuonna 1918 asukkaita n. 5000. Lahti oli rautateiden ja maanteiden
risteyspaikka. Kaupungin läpi kulki suora ratayhteys Riihimäeltä Kouvolan kautta Pietariin ja Ve-
sijärven asemalta Loviisaan. Maantiet veivät Hämeenlinnaan ja Tampereelle, Hollolan kirkolle ja 
Kouvolaan. Vääksyn kanava Asikkalassa paransi Vesijärven ja Päijänteen välistä yhteyttä. Asikka-
lasta kulki tie kaupungin keskustaan ja sieltä Orimattilaan.

Rakennettu keskusta rajoittui rautatien ja Kariniemen sekä Joutjärven ja nykyisen
Hollolankadun väliin. Asutuskeskittymiä oli myös Asemantaustassa, Mytäjäisissä sekä
Kärpäsenmäellä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki keskustan rakennukset olivat pui-
sia. Maasto Lahden kaupungin ympärillä oli hyvin mäkistä ja kumpuilevaa, Salpausselän harjuista 
johtuen. Tasaista maastoa oli vain keskustassa. Kaupunkia ympäröi sankka metsä.

Sisällissodan syttyminen keväällä 1918 punaisten ja valkoisten välille toi valtakunnalliset sota-
tapahtumat Lahteen. Kaupungin tuntumassa käytiin taisteluita huhtikuun lopussa. Sota päättyi 
toukokuun alussa, kun punaisten yritys murtautua Lahden kohdalta itään epäonnistui. Vappuaatto-
na tuhannet punakaartilaiset ja siviilit antautuivat. Valkoiset perustivat Hennalan kasarmialueelle 
vankileirin punaisille vangeille. Pakkotyöleiri toimi lokakuuhun 1919 saakka. Yhdeksän kymme-
nestä kaatuneesta ja sodan jälkiseuraamuksissa teloitetuista lahtelaisista oli punaisia. Kaupungin 
asukkaiden välille sota jätti monenlaisia symbolisia rintamalinjoja. Kaupunki oli jakautunut kahtia.

Tervetuloa
Lahden kaupunginteatteriin

Katso täältä millainen on päivä teatterissa. 

https://youtu.be/GLU2GNi7_RI


Tallukkaat
Tallukkaat ovat perinteiset kansa-
nomaiset talvijalkineet. Niitä käy-
tettiin 1800-luvulla paljon etenkin 
Satakunnassa ja Hämeessä, missä 
niitä valmistettiin kotitekoisesti niin 
talollisten kuin torppareiden parissa. 
Vähitellen tallukkaiden käyttö vä-
heni ja rajautui lähinnä varattomien 
pariin kunnes 1900-luvulla sotien 
aiheuttamat pula-ajat nostivat ne jäl-
leen suosioon.

Tallukkaat ovat lämpimät ja hengittävät jalkineet kovillakin pakkasilla. Ne 
valmistettiin tikkaamalla monta kangaskerrosta päällekkäin, joista päällim-
mäinen oli yleensä tukevaa villakangasta. Kenkävarsitallukkaissa myös vuo-
rina käytettiin usein villakangasta tai flanellia, mutta niin sanotuissa suk-
kavarsitallukkaissa vuoren muodosti villasukka. Alkujaan tallukkaat olivat 
aina toppapohjallisia eli pohjan muodostamat kangaskerrokset tikattiin kä-
sin hyvin tiheään vahvalla pellavanyörillä. Myöhemmin pohjia alettiin tehdä 
myös vanhoista koneremmeistä.

Radiomastot
Oy Suomen Yleisradio Ab perustettiin 1926. 
Hyvälaatuisten ohjelmien mahdollistamiseksi 
rakennettiin Lahteen suurradioasema syystal-
vella 1927.

Lahden suuraseman ensimmäinen hoitaja DI 
Erkki A. Liuksiala: “Mastot rakennettiin järjestel-
mällisesti maasta taivasta kohden, työmiehen palkka 
kasvoi sitä myötä mitä korkeammalla hän työskente-
li.”  Tärkeimmät apuvälineet olivat puinen apu-
masto ja nostovarsi, joka toimi väkipyörän avul-
la.

Molemmat mastot rakennettiin samanaikaisesti. 
Työmiehet jakaantuivat ns. Tornisakkeihin, jot-
ka kilpailivat leikkimielisesti siitä, kumpi torni 
oli päivän päättyessä korkeampi. Rakennushanke 
oli myös merkittävä mediatapahtuma, sillä mas-
toista tuli aikanaan Suomen korkein rakennelma. 
Mastot rakennettiin 78 vuorokaudessa. Töissä 
oli noin 30 miestä.

Mastot ovat 150 metriä korkeat ja 120 tonnia 
painavat. Ne sijaitsevat 310 metrin päässä toisis-
taan.

Pirtu oli 96-prosenttinen ns. puhdas alkoholi ja käytän-
nöllistä, koska pientä määrää laimentamattomana oli help-
po kuljettaa huomaamattomasti. Pirtun salakuljetus Suo-
meen alkoi heti kieltolain tultua voimaan. Salakuljetuksen 
myötä yleistyivät esim. Litteät, peltiset, puolikaarenmuo-
toiset taskumatit, varpuset. Se oli kätevä pujottaa päällys-
takin taskuun, missä isompikin litteä peltipullo pysyi huo-
maamattomana.

Kova tee: puolet teetä, puolet pirtua, sokeria maun mukaan.
Plörö: puolet kahvia, puolet pirtua, sokeria maun mukaan.

Kieltolain valvonta kuului kuntatasolla poliisille ja raittiu-
denvalvojalle, jolla oli valtuudet tehdä kotitarkastuksia ja 
takavarikointeja. Suurimman vastuun kantoi kuitenkin po-
liisilaitos. Hankaluuksia tuotti se, että poliisivoimaa ei lisät-
ty lain valvontaan juuri lainkaan. Suojeluskunnat tarjosivat 
etenkin lain alkuvuosina merkittävää apua lain toteutta-
misessa esim. Pontikkatehtaiden tuhoamisena ja syyllisten 
paljastamisena.

Kieltolain aikana vallitsi kattava kaksinaismoralismi: lakia 
rikkoivat kaikki, osin nekin, joiden tehtävänä oli sen val-
vominen. 1920-luvun lopulle tultaessa myös lakia puolus-
taneet käsittivät sillä olleen enemmän huonoja kuin hyviä 
seurauksia. Alkoholin käyttö oli lisääntynyt, juomatavat 
muuttuneet rajummiksi ja erilaiset alkoholinkäyttöön liit-
tyneet lieveilmiöt pahentuneet.

Kieltolaki (1919-32) tuli voimaan kesäkuussa 1919. Se kielsi alkoholijuomien valmistuksen, maahantuonnin 
ja myynnin. Myöhemmin myös päihtyneenä esiintyminen julkisella paikalla tehtiin rangaistavaksi. Lakia rikko-
nut saatettiin tuomita salakauppiaana puoleksi vuodeksi vankeuteen, vähäisimmillään humalassa esiintymisestä 
sai päiväsakkoja. Kieltolain voimaantulo lisäsi räjähdysmäisesti rikollisuuden määrää. Sisällissodan luomia jän-
nitteitä purettiin juovuksissa tappeluilla, jotka joskus johtivat jopa veritekoihin. 

Raute (Lahden Rauta- ja 
Metalliteollisuustehdas Osa-
keyhtiö, myöhemmin Lahden 
rautateollisuus Oy)

Tehtailija P. Kuivalainen pe-
rusti vuonna 1908 Lahden Ve-
sijärvenkadun varrelle kone-
pajan, jossa korjattiin koneita 
ja valmistettiin rautasänkyjä. 
Myöhemmin valmistettiin si-
sävesilaivoja, höyrykattiloita 
ja –koneita sekä kehäsahoja, 
vaakoja ja vanerikoneita.

Yritys luokiteltiin jo ennen 
talvisodan puhkeamista suur-
teollisuudeksi ja merkittä-
vä osa sen tuotannosta meni 
vientiin.



Esityksen jälkeen

Analysoi katsomiskokemustasi
Suunnittele ja kirjoita arvostelu, jossa keskityt valitsemiisi asioihin. Mitkä kohtaukset jäivät
mieleen? Mikä oli mielestäsi esityksen hienoin kohtaus? Miksi? Mikä jäi mietityttämään?
Mitkä ovat mielestäsi esityksen ansiot? Entä heikkoudet? Muista osuva otsikko ja kappalejako.

TAI Kirjoita arvostelu valmiin kaavan mukaan:

Keksi otsikko, joka tiivistää mielipiteesi Kostonkierre-esityksestä

Ensimmäinen kappale: esittele näytelmä. Mikä sen nimi on?
Kuka sen on kirjoittanut ja ohjannut? Mistä näytelmä kertoo ja miten tapahtumat etenevät? (Kerro tiiviisti.)

Toinen kappale: kerro tärkeimmistä hahmoista.
Keitä ja millaisia he ovat? Kuka on vaikuttavin hahmo? Miksi?

Kolmas kappale: pohdi roolisuorituksia. Mitkä roolisuoritukset olivat erityisen 
hyviä? Miten eri roolihahmojen puhetyyli ja eleet eroavat toisistaan?

Neljäs kappale: kerro puvustuksesta ja lavastuksesta.
Millainen puvustus näytelmässä oli? Mitä puvuilla viestitään? Millaisia tapah-
tumapaikkoja lavastuksella luotiin näyttämölle? Miten ne vaihtuivat lavastuksen 
avulla? Miten valaistuksella vaikutettiin näihin tiloihin?

Viides kappale: kerro esityksen herättämistä ajatuksista, kysymyksistä ja 
tunteista.
Mikä jäi erityisesti mieleen?

Tarkista lopuksi, että otsikko ei ole ristiriidassa viimeisen kappaleen kanssa, vaan 
ne antavat näytelmästä samanlaisen kuvan. Lue teksti huolellisesti läpi ja korjaa 
mahdolliset kirjoitusvirheet.

Tutustu näyttelyyn
Aino-näyttämön aulassa

Näyttely Reunanpalsta – Elämää kaupungin sylissä on Lahden historiallisen museon ja Lahden kaupun-
ginteatterin yhteistyönäyttely. Se taustoittaa, kuvittaa ja kommentoi teatterin näytelmää Kostonkierre – tarina 
jakautuneesta kaupungista.
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