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HANKKEENA

LAHTI

NOUSUUN
Lahden uusi kaupunginjohtaja
Pekka Timonen ohitti
tavanomaiset kuntahallinnon
tikapuut ja nousi Suomen
kahdeksanneksi suurimman
kaupungin johtoon viestinnän ja
kulttuurin maailmasta.
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Eliel Saarisen piirtämä
kaupungintalo maksoi
valmistuessaan vuonna 1912
kaupungin vuosibudjetin
verran. Tuore kaupunginjohtaja
ihailee moista rohkeutta ja
tulevaisuuden uskoa. Asukkaita
kaupungissa oli tuolloin viitisen
tuhatta.
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Siinä Pekka Timonen nyt istuu eikä
yritäkään peittää innostustaan. Lahden kaupunginjohtajan ruskeasävyinen virkahuone fiikuksineen on
saanut isännän, joka poikkeaa hyvin
paljon paitsi edeltäjistään myös kuntajohtajien yleiskuvasta.
Timonen on koulutukseltaan filosofian maisteri, siis humanisti. Hän
on työskennellyt Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana, viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajana ja
viimeksi itsenäisyyden juhlavuoden
Suomi 100-hankkeen pääsihteerinä
valtioneuvoston kansliassa.
Kun Timonen ilmestyi kaupunginjohtajan viran hakijaksi eläkkeelle
siirtyneen diplomi-insinööri Jyrki
Myllyvirran jälkeen, muilla hakijoilla ei tuntunut olleen mitään mahdollisuuksia. Valtakunnallisesti tunnettu
nimi ja sen myötä Timosen verrattomat verkostot haluttiin pestata Lahden käyttöön.

TUTTU MIES LAHDESSA
Oulussa syntyneellä ja kasvaneella
Pekka Timosella on tulokulmaa Lahteen pienestä pitäen.
- Kun kesäloma alkoi tulin pikku
poikana usein Lahteen serkkujen luo.
Mua harmitti, kun Lahti oli silloin
1970-luvulla vielä Oulua suurempi.
Kauan ei tarvinnut harmitella. Seuraavalla vuosikymmenellä Oulu ampaisi Lahden ohi ja Timosen kesäkaupunki tuntui jääneen lähtökuoppiin.
Nyt sama asia harmittaa kaupunginjohtajaa, sillä Lahti kasvaa edelleen
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- Kaupunkien
on tehtävä
yhteistyötä
keskenään,
koska meillä
on samanlaisia
ongelmia.
Vain huonojen
ideoiden
varastaminen on
kielletty.

”

Timoselle
on kerrottu,
että Lahti on
lahtelaisten
salarakas.

liian hitaasti. Vertaileminen Ouluun
on entistä karvaampaa.
Toisen kerran Timoselle tuli tilaisuus tutustua Lahteen, kun hän työskenteli Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana. Lahti valittiin Helsingin
kumppanina Maailman muotoilupääkaupungiksi vuonna 2012 ja Timonen
toimi hankkeen johtajana.
Lahtelaiset totesivat tuolloin, että
Timonen on erinomainen yhteistyökumppani ja näytti tuntevan kaikki.
Juuri sellaisesta johtajasta kaupungin poliitikot katsovat kaupungin nyt
hyötyvän.

NIVELVAIHEEN JOHTAJA
Lahti on päättänyt siirtyä pormestarimalliin vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen. Kaupungin keulille nousee silloin kaupunginvaltuuston valitsema
laajaa kannatusta saava poliittinen
henkilö. Johtajasopimuksen mukaan
Timosesta tulee kansliapäällikkö.

- Minulla ei ole minkään puolueen
jäsenkirjaa eikä julkista poliittista
kantaa. Helsingin kaupungin kulttuurijohtajaksi minut valittiin ilman
minkään puolueen mandaattia. Olen
kiitollinen, että se oli mahdollista tässäkin tehtävässä.
Ajatus Timosen tyyppisestä näkyvästä persoonasta kansliapäällikkönä tuntuu oudolta, mutta se ei uutta kaupunginjohtajaa haittaa. Hän
muistuttaa, että siihen on vielä pitkä
aika.
Timosen mukaan kaupunginjohtaja antaa kaupungille äänen ja kasvot. Viestintä ja vaikuttaminen ovat
hänestä kaupunginjohtajan keskeisiä
tehtäviä ja onnistuminen mitataan
sillä, meneekö viesti perille ja vaikuttaako se.

MÄKIMONTUSTA KAJAHTAA
Elokuun lopulla uusi kaupunginjohtaja oli tuhansien lahtelaisten

ja muualta tulleiden joukossa Lahden hiihtokeskuksen mäkimontussa
kuuntelemassa kaupungin oman pojan Cheekin jäähyväiskonserttia.
- Herranjestas! Olihan se uskomatonta. Kahtena iltana yhteensä
60 000 ihmistä kokoontui mäkimonttuun. Cheekin kanssa räppäilleellä
kaverilla oli päällä paita, jossa luki
Lahti vs. everybody. Siinä on hyvää
asennetta ja pilkettä silmäkulmassa.
Timoselle on kerrottu, että Lahti on
lahtelaisten salarakas. Lahtelainen ei
kehu julkisesti Lahtea, mutta jos joku
väittää jotain toista kaupunkia paremmaksi, se kiistetään jyrkästi. Lahden karhea ja kolhuja saanut sielu
vetoaa uuteen kaupunginjohtajaan.
- Lahti on ottanut kovia iskuja vastaan. 1990-luvun lama ja rakennemuutos koetteli Lahtea ankarammin
kuin mitään muuta suurta suomalaista kaupunkia. Työttömyyden kova
ydin sulaa hitaasti ja sen lieveilmiöinä on syrjäytyneisyyttä ja myös huu-

meongelma, joka on noussut viime
aikoina valtakunnalliseen julkisuuteen.
Timonen kiistää, että Lahti olisi
Suomen huumepääkaupunki. Hän ei
halua lakaista ongelmaa maton alle,
mutta toteaa kaupungin olevan huumetilastoissa pikemminkin suurten
kaupunkien keskiarvoa. Huumeet
ovat osa Lahtea painavien asioiden
vyyhteä.

AURINKO NOUSEE
Kaupunginjohtaja sanoo olevansa
optimisti. Juuri nyt hän iloitsee Lahden väkiluvun kasvupyrähdyksestä
120 000:n paremmalle puolelle. Se on
varmaa, että hänen menestymisensä
mitataan paljolti luvulla, johon väestönkasvu yltää.
- Olemme tähän asti ollut parhaiten
pärjännyt kaupunki, jolla ei ole omaa
yliopistoa. Nyt on, Timonen iloitsee.
Hän viittaa Lappeenrannan tek-

Pekka Timonen
uskoo, että
muutosvoima
ja tekeminen
lähtee yhteisöstä
ja kaupunki
hallinnollaan
mahdollistaa,
vauhdittaa ja
kannustaa.

”

Hän on
huutanut
keikkoja
ulkomaita
myöten.

nillisen yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun yhdistymiseen. Tuloksena on Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto LUT. Lahdessa
on myös Aalto-yliopiston ja Helsingin
yliopiston toimintoja.
- LUTilla tulee olemaan iso vaikutus. Aluksi tulee muutama maisteriohjelma, mutta toiminta tulee kasvamaan. Meillä on myös alueen yrityksissä kysyntää koulutetulle työvoimalle. Perinteisesti Lahden koulutustaso on ollut matalampi kuin muissa
isoissa kaupungeissa.
Timosen mukaan opiskelijoiden
ja yliopiston henkilökunnan lisääntyminen heijastuu positiivisesti kaupungin imagoon ja tunnelmaan. Tarvitaan kuitenkin vetoa ja pitoa, että
opiskelijat ja opettajat saadaan muuttamaan ja asettumaan Lahteen.
Kaupunginjohtajallekin muuttoasiat ovat ajankohtaisia. Hän etsii
parhaillaan sopivaa asuntoa Lahdesta. Perheen kolmesta tyttärestä
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nuorin asuu vielä kotona, mikä pitää
perheen ykköskodin Helsingissä.
- Kyllä minä ainakin Lahteen asettaudun. Nykyään on hyvin tavallista
tämä moniasuminen ja kulkeminen
eri paikkojen välillä, hän muistuttaa.

PUHEMIEHEKSI KAUPUNGILLE
Kun kaupunginjohtaja Timonen
sanoo olevansa kaupungin ääni ja
kasvot, niin ääntä hänellä ainakin
riittää. Mies kuului oululaisen Mieskuoro Huutajien perustajakokoonpanoon ja hän on huutanut keikkoja
ulkomaita myöten.
- Kokemus opetti sen tärkeän
asian, että kun menee ihmisten
eteen, he päättävät miten homma
toimii. Tunne yleisösi, on se perusjuttu.
Tästä esiintymiskokemuksesta
juontuu hänen hyvä esiintymistaitonsa. Mutta tarvitaan muutakin kuin
kova ääni, jotta kaupunginjohtaja
ja sen myötä kaupunki saa viestinsä
perille kaikenlaisen informaation ja
vaikuttamisen kakofoniassa
- Hyvä viestintä tulee luonteesta ja
persoonasta ja se on jatkuvaa kehittämistä, Timonen paljastaa. Toimivassa
viestinnässä ollaan läsnä ja haetaan
oma tapa ja omat sanat. Tärkeää on
rakentaa viestintätarinaa johdonmukaisesti.
Viestinnän ammattilaiset valitsivat
Timosen Vuoden spokespersoniksi
hänen saavutuksistaan Suomi 100
-hankkeen vetäjänä. Juhlavuoden
teemana oli Yhdessä. Samaa yhdessä
tekemisen ajatusta Timonen haluaa
tuoda Lahteen.
- Viimeiset kymmenen vuotta olen
työskennellyt sen kanssa, miten me
voidaan tehdä asioita yhteisönä. Sen
sijaan että ohjataan ja määrätään
hallinnollisesti, ihmiset voivatkin
tehdä asioita yhdessä.
Timonen uskoo, että voima muuttamiseen ja tekemiseen lähtee yhteisöstä. Kaupunki voi hallinnollaan
mahdollistaa, vauhdittaa ja kannustaa.

MUUTTUNUT FOKUS
Kaupunginjohtaja tullaan näkemään Lahden pyöräteillä sompai-
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lemassa uudella sähköpyörällä,
kunhan sellainen ehditään hänelle
hankkia. Johtajasopimuksessa on
maininta tästä työsuhdepyörästä.
Sähköä Timonen uskoo tarvitsevansa Lahden tunnetusti mäkisissä harjumaastoissa.
Tarvitaan myös Timosen optimismia, jotta Lahti palautuu vahvalle
kasvu-uralle. Lähtökohdat ovat hyvät. Kaupungissa on kansainvälisiä
yrityksiä, joiden pääkonttori ja omistajat ovat Lahdessa, on ympäristöalan edelläkävijäyrityksiä, muotoiluosaamista ja uusia kaupunginosia
rakenteilla. Yksi uusi vetotekijä tulee
olemaan Mallasjuoman vanhaan panimorakennukseen syntyvä taide- ja
muotoilukeskus.
Timonen toteaa, että kaupunkien
fokus on koulutuksessa, elinvoimassa, vetovoimassa ja kaupungin ympäristön kehittämisessä, kun sosiaali- ja
terveyspalvelut ovat poissa kaupunkien harteilta.
Niin on Lahdessa jo tapahtunut,
sillä Lahden ja naapurikuntien
sote-palveluja hoidetaan maakunnallisessa hyvinvointikuntayhtymässä.
- Olimme aikaisemmin palvelujen tuotanto-organisaatio, mutta nyt
elinvoima on kaupunkien keskeinen
fokus.

Tietysti Lahden sieluun kuuluu
urheilu. Mestaruussarjatason joukkueet, FC Lahti jalkapallossa ja Pelicans
jääkiekossa ovat lahtelaisia instituutioita. Joku huomautti Timoselle, että
voit olla Lahden kaupunginjohtaja,
mutta tässä kaupungissa on vain yksi
kuningas. Kaikki lahtelaiset tietävät,
että se on Jari Litmanen. •

Monipuolinen yhteistyökumppani
Merja Ojansivu
Kuvat: Lauri Rotko

www.arkea.fi, myynti@arkea.fi

ELINVOIMAA JOHTAMAAN
Timosen valinnassa Lahden johtoon
voi nähdä merkin uudesta kaupunginjohtajatyypistä. Hänellä on parikymmenvuotinen johtajakokemus,
mutta ei tavanomaista urakehitystä
pienemmän kunnan johdosta isompaan. Hänen uransa painottuu kulttuuriin ja viestintään, kun kuntajohtajat ovat perinteisesti hallinnon ja
juridiikan osaajia.
Työelämän muutosta ja kuntajohtajien uran muutosta kuvastaa se,
että Timonen on tehnyt urahyppäyksiä julkiselta puolelta yksityiselle ja
tehtävästä toiseen.
Timonen kuulostaa selkeästi elinvoimajohtajalta puhuessaan lämpimästi kaupungin sielusta. Siinä
yhdistyy karheus ja mäkimonttu,
huikeat hyppyrimäet valaistuina
taustalla.

Ruoka-, siivous-, kiinteistönhoito- ja toimitilapalvelut

[ Kuka? ]

Pekka Timonen
• Syntyi 1966 Oulussa.
• Asuu Helsingissä, etsii sopivaa asuntoa Lahdesta.
• Valmistui filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta
1996.
• Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana 2005–
2012, Helsingin World Design Capital -hankkeen
johtajana 2010–2012, Kreab Oy:n toimitusjohtajana
2013–2014, Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteerinä
valtioneuvoston kansliassa 2014–2018.
• Lahden kaupunginjohtajaksi elokuussa 2018.
• Naimisissa, uusperheeseen kuuluu vaimo ja kolme
aikuista lasta.
• Harrastaa lukemista, kulttuurin sekakäyttöä,
tennistä ja höntsäkoripalloa.

