
LAHTI
Suomen hiihdon keskus!
3Hiihtäjien paratiisi!



Tästä lahtelaisesta tehtaasta

ne hyvät huone-
kalut tulevat
Kun sen merkki on huonekalussa,
voitte todellakin luottaa sen laa»
tuun, sillä
maan suurimpana
huonekalutehtaana
on ASKOIIa myös suurimmat mah»
dollisuudet valmistaa laatutavaraa
— sillä on omat huonekaluarkki»
tehtinsa ja insinöörinsä sekä ammat»
tiinsa perehtynyt työväestö ja alan
parhaimmat erikoiskoneet, joilla
työ tehdään todella tarkkuustyönä.
Kaiken käyttämänsä raaka»aineen
— ja sille kelpaa vain paras — se
kuivaa tarkoilla mittauslaitteilla
varustetussa erikoiskuivaa*
mossa.
Niinpä ASKO=huonekalut
ovatkin, sitten kerrassaan
lujia' ja tyylillisesti niin
korkealla tasolla, etteivät
muotivirtaukset voi niiden
arvoa heikentää. Silti ne
ovat huokeita, koska niitä
valmistetaan ja myydään
niin paljon.

ASKO-huonekaluja myyvät Helsingin,
Turun, Tampereen, Oulun ja Lahden ASKO-
liikkeet sekä monet muut liikkeet muualla.
Pyydettäessä lähetetään postivapaasti kirja-
nen »Kodin sisustuksen aakkosia».

HUONEKALUTEHTAAT. LAHTI



Suuri hyppyri iltavalaistuksessa. MÄKELÄ.

LAHTI HIIHTOKESKUKSENA.
Lahti, Suomen nuorin kaupunki, sijaitsee kauniin Vesijär-

ven rannalla rakennettuna osaksi muutamien harjujen väli-
seen laaksoon, osaksi kaupungin keskustaan tunkeutuvan
Salpausselän rinteille. Näin se pinnanmuodostukseltaankin
on murtomaata. Pääkaduilta on hiihtomaastoon paikotellen
vain muutaman kymmenen askelen matka, ja kaupungin
jokaisesta kohdasta tavoittaa houkuttelevan ladun enintäin
viidelläsadalla askeleella. Tämä on luonnon vastaus kysy-
mykseen, miksi hiihto on Lahden hallitseva urheilumuoto.

Salpausselän Hiihdot, jotka järjestetään Lahdessa joka
vuosi maaliskuun alussa kymmenien tuhansien katselijain
seuratessa kilpailuja, ovat luoneet kaupungin maineen hiihto-
keskuksena. Tällaisten suurkisojen pitopaikaksi onkin Lah-
della erinomaiset edellytykset. Eteläisen Suomen asutusalueen
keskivaiheilla sijaitsevana, vain parin tunnin pikajunamatkan
päässä Helsingistä, liikenteen välittäjänä lännen ja idän,
pohjoisen ja etelän välillä, suurenmoisen hiihtomaaston ym-
päröimänä Lahti kykenee hiihtoja varten tarjoamaan edulli-

semmat kehykset kuin
mikään muu kaupunki
maassamme. — Suomen
suurin hyppyrimäki si-
jaitsee Lahdessa. Kau-
punki on Hiihtoliiton,
maamme hiihdon johta-
van järjestön kotipaik-
kana. Täältä lähtevät
ne langat, joilla Suomen
hiihtoelämää ohjataan si-
sään- ja ulospäin. Lah-
den Hiihtoseuran uudis-
raivaajan työ hiihtour-
heilun hyväksi maassam-
me on tunnettu Suomen
rajojen ulkopuolellakin.
Aina kun Suomen hiih-
dosta ja sen mahdolli-
suuksista puhutaan, mai-
nitaan myöskin Lahden
nimi.



MAALISKUUN HANGET
ODOTTAVAT.

Viettäkää hiihtolomanne Lahdessa!

Kun eteläisimmässä Suomessa ensimmäiset kevät-
tuulet tekevät tuhoisaa jälkeä hiihtoladuilla, Lahden
ympäristön metsät pukeutuvat viehkeimpään asuun-
sa. Ylhäällä harjanteilla pitää lumi voitollisesti
puoliaan kevätauringon helon vaataan. Vielä sit-
tenkin, kun kadut ovat luovuttaneet lumipeitteensä,
säilyy hanki korkeilla vaaroilla ja syvissä kangas-
padoissa valkoisena ja houkuttelevana. Muutamassa
päivässä paahtuu hiihtelijä kuparinruskeaksi. Otso-
nipitoisessa, pihkantuoksuisessa iimussa, nuortuu ja
norjistuu nuutunut mieli virkeäksi, elämänhalui-
seksi ja toivorikkaaksi. Hymyilevän, kevättä aavis-
televan luonnon keskuudessa, palaavat entisiä ehom-
pina ruumiinkin voimat.

Älkää lopettako hiihtokauttanne liian aikaisin!
Älkää siirtäkö Lahden matkaanne liumncmrnnksi!
Salpausselän rinteillä odottaa teitä häikäisevä talvi-
nen maailma.

Talven hymyä. JÄRVINEN.

Suurhiihtojen ansiosta on paikkakunnan sisäinen hiihto-
elämä puhjennut suurpiirteiseen kukoistukseen. Tuhansittain
hiihtäjiä painautuu sunnuntaisin laduille niille vaaroille ja
harjuille, jotka miltei kaikilta tahoilta kaupunkia ympäröivät.
Lahden länsilaidassa kohoava suurmäki ja sen läheisyydessä
sijaitseva pienempi hyppyrimäki muodostavat hiihtävän
Lahden keskipisteen, yhtymäkohdan, jossa hiihtäjät ja ladut
tapaavat toisensa. Tämän keskuksen kautta ohjaavat harras-
telijat retkensä, täältä alkaa Lahden Hiihtoseuran majalle
johtava reitti ja tänne kokoontuvat seurat ja järjestöt pitä-
mään hiihtotalkoitaan. Hiihtomaja sijaitsee noin 5 km. pitui-
sen, huolellisesti menkityn hiihtoladun päässä suurmäen not-
kelmasta. Salpausselän harjun laella, uhkean näköalan
ympäröimänä se muodostaa harrasteluhiihtäjien matkan pään
ja puolimatkan krouvin Tiirismaalle käsin matkansa suuntaa-
vien retkeilijäin ladulla. Varsinkin sunnuntaipäivinä vallit-
see majalla vilkas touhu. Sadoittain hiihtäjiä kiiruhtaa sinne,
ken siemaistakseen lasin mehua, ken majoittautuakseen eväs-
reppuineen koko päiväksi. Maja on Lahden hiihtoelämän toi-
nen keskus. Sen ympärillä on erikoisen vaihtelevaa maastoa.

KARHU suksisiteitä
käytetään kautta Suomen halvan hintansa ja hyvän
laatunsa vuoksi. Tukuttain

Kevätaurinkoa.

LAHDEN-SALPAUSSELAN hiihtomaastot.

.. .. ..

VAINO PÖYHÖNEN - Lahti - Puhelin 1125.

ILOLA.

Majalta länteen alkavat varsinaiset Salpausselän salot,
joiden keskeltä kohoaa Etelä-Suomen korkein vaara, Tiiris-
maa, vahvin rengas siinä harjujen, rotkojen ja vaarojen ket-
jussa, jota pitkin Salpausselän kuulu kilpalatu samoaa. Suju-
teltuaan majalle asti säyseätä, kumisevalla harjulla tasaisesti
puiden lomitse puikkelehtivaa latua, mikä ei tuota vaikeuksia
harjaantumattomallekaan hiihtäjälle, tapaa retkeilijä täällä
toisenlaisessa tempossa kumpuilevaa maastoa. Täällä päin
alkaa maan pinta käydä oikukkaaksi samalla kuitenkin py-
syen runsaskätisenä ja anteliaana, vaivatta täyttäen hiihtä-
jän toivomukset. Valitsemalla kymmenistä metsiä kiertele-
vistä merkityistä laduista mieleisimmän, saa hiihtäjä juuri
sitä, mitä haluaa. Toisaalla huikeita laskuja mutkikkaine
nousuineen terävässä csardas-rytmissä, toisaalla leppoisasti
kumpuilevaa, loivin kaartein etenevää maastoa wieniläisvals-
sin tyynnyttävän aaltoilun tahtiin. Mutta edellyttipä hiihtä-
jän temperamentti tai taito kumpaa tahansa, aina reunustaa
hiincn tietään humiseva salo mielikuvituksellisine lumimuo-
dostelmineen ja aina hengittää hän korkeiden, kumajavien
harjujen kuivaa, pihkantuoksun kyllästämää ilmaa.

Hiihtovälineenne
sukset, siteet, sauvat, voiteet y.m. ostatta edul»

lisimmin meiltä.



Huurteitta metsää. MÄKELÄ.

HARRASTELUHIIHTÄJIEN PARATIISI.
Lahden länsipuolella sijaitsevat mainiot hiihtoseudut eivät

kuitenkaan ole ainoat tällä luonnon armoittamalla paikka-
kunnalla. Joka taholla, aivan asutuksen laidassa, risteilee
sadottain mainioita, toinen toistaan houkuttelevampia latuja.
Silmänkantamattomiin ulottuvat metsät eivät millään ilman-
suunnalla jätä hiihtäjää pulaan. Ohjasipa matkansa minne
tahansa, sama talven lumo ja maastojen vivahdusrikkaus
tulee vastaan. Esimerkiksi kaupungin koillispuolelta löytää
retkeilijä hämmästyen suurpiirteisen, vaihtelevan hiihto-
maaston tuskin kaupungin kadulta päästyään!

Täällä vieraileva hiihtoharrastelija ei joudukärsimään pit-
kistä matkoista maastoon ja sieltä takaisin, vaikkapa hän asus-
taisi jossakin kaupungin keskeisimmässä hotellissa. Parissa
minuutissa pääsee jo maaston tuntumaan ja kaksi kertaa
pidemmässä ajassa täydelleen kaupungin vaikutuspiirin uiko-
puolelle. Tämä on
eräs niitä harvinaisia
etuja, joita Lahti voi
vierailleen tarjota. Ja
mikäli ehdottoman
täydellisesti halutaan
päästä nauttimaan
talven lumoista, on
siihen tilaisuus lähi-
seudun maataloissa,
joista huokeaan hin-
taan voi saada koh-
tuulliset vaatimuk-
set täyttävän täysi-
hoidon.

Urheiluopiston

Lahdessa lyövät
kaupunki ja luonto
kättä harvinaisen so-
pusointuisella tavalla.
Tämän kädenlyönnin
tuloksena on yhdis-
telmä, joka rohkenee
esittäytyä Suomen
hiihdon keskuksena —

hiihtäjien paratiisina.

Hiihtäjän mieluisin yhdistelmä

Myös koulu- ja retkeilykenkä



KAUPPAHOTELLI
LAHTI - PUHELIN NIMIHUUTO.

Ensiluokkainen hotelli. Hyvä ravintola.
Illallistanssiaisat.

LAHDEN
SEURAHUONE
Aleksanterinkatu 14. Puhelin nimihuuto.

Paikkakunnan upein ja ajanmu=
kaisin hotelli. Viihtyisä ravintola.
Hyvä keittiö. Musiikkia joka ilta.

OLUTTARJOILU
MUSIIKKIA
ILTAISIN

KAHVILA

J. V. SOISALO OY.
ALEKSANTERINKATU 15.
PUH. 14.

Suurin ja suosituin
kangaskauppa Lahdessa.

VENTTA TOIVONEN LAHTI
_ _.. Aleksanterink. 16,

KULTA- JA HOPEASEPPÄ Puhdin 1030.
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ATTILA
VALMISTEET

»JÄRVINEN"
MÄENLASKUKENGÄT

„PIKISAUMA"
HIIHTOKE NGÄT

omaavat suomalaisen
laatuvalmisteen

voittamattomat
edut.

Maamme ainoa
aktiivimäenlaski'
jäinhoitama mäen*
laskuvälineiden ja
urheilutarpeiden

erikoisliike

LAHDEN URHEILUKESKUS O.Y.
Aleksanterinkatu 11 * Puhelin 195

LAHDEN KIRJAPAINO- JA SANOMALEHTI-OY.


