


Työryhmällä on käytössään iso määrä filmi- ja valokuvamateriaalia 
kyseessä olevalta yli sadan vuoden jaksolta. Tarkoituksena on 
myös hankkia yhteistyökumppaneilta kuva-aineistoa lisää. Niiden 
avulla Suomen ja Lahden yli satavuotinen tarina saadaan kerrottua 
ihmisille kiinnostavasti ja värikkäästi. Historiaa elävöittävät drama-
tisoidut jaksot toteutetaan näyttelijöitten kanssa.

Tuottajana toimii Päijät-Hämeen Elokuvakeskus PHEK. Dokumenttia 
tullaan esittämään PHEKin juuri uudistetussa elokuvateatteri Kino 
Iiriksessä Suomen juhlavuoden itsenäisyyspäiväviikon jokaisena 
päivänä useita esityskertoja. Esitykset ovat kaikille ilmaisia. 

Perinteitä kunnioittaen

Dokumenttia on tarkoitus esittää myös tulevina vuosina itsenäisyys-
päiväviikolla. Järjestämme lisäksi paljon näytöksiä koko Päijät-
Hämeen alueen erityiskohderyhmille kuten koululaiset, seniorit, 
veteraanit, palvelu- ja hoivakotien asukkaat, maahanmuuttajat 
osana kotouttamista. 

Järjestämme myös teemaesityksiä, jolloin mukana on esimerkiksi 
historia-alustuksia dokumenttiin liittyen. Sen lisäksi dokumenttielo-
kuvaamme voidaan esittää aina tarvittaessa ja se on tilattavissa 
erityisryhmille.

Lemmenlatu on osittain dramatisoitu pitkä dokumenttielokuva, joka kertoo Lahden yli satavuotisen 
historian perustamisvuodesta 1905 tähän päivään. Rinnalla kuljetamme Suomen satavuotisen itse-
näisyyden dramaattisimpia hetkiä. Mukana ovat Salpausselällä järjestetyt hiihdon MM-kisat alkaen 
vuodesta 1926 huipennuksena juhlavuoden 2017 MM-kisat.



Ohjaaja Tertta Saarikon suojelema Lahden Petit Cinema Fest 
järjestettiin ensimmäisen kerran tämän vuoden syyskuussa 
yhteistyössä Lahden seudun eri toimijoitten kanssa. Vuoden 
2017 jälkeen myös Lemmenlatu-dokumenttielokuva otetaan 
mukaan Festin ohjelmistoon oheisohjelmineen. 

Lemmenlatu-dokumenttielokuvan tekeminen vuosina 2016-17 
on vahvasti osana päijäthämäläistä yhteisöllisyyttä. Mukaan 
dramatisoituihin jaksoihin pyydämme paikallisia tahoja, kuten 
Lahden kansanopiston näyttelijätyön linjalaiset ja Ainonpuiston 
teatterilaiset sekä muita alan harrastajia.

Yhteistyössä ovat mukana myös Lahden museot. Pyrimme 
rakentamaan yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja muiden toimi-
joiden kanssa. Myös Lahden Videokuvaajat ry on mukana 
dokumenttihankkeessamme.

Lahden historiasta ei ole koskaan tehty dokumenttielokuvaa. 
Työryhmä haluaa kertoa nykyisille ja myös tuleville sukupolville 
merkittävän palan Lahden, Päijät-Hämeen ja Suomen historiaa. 
Dokumenttielokuvamme ulottuu nykyhetkeen, joka tuleville 
polville on aikanaan mennyttä kiinnostavaa historiatarinaa.
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