Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
Arvoisat presidentit, muut korkea-arvoiset edustajat, hyvät suomalais-ugrilaisen perheen jäsenet,
arvoisat maailmankongressin osanottajat
Lahden kaupungille on suuri kunnia, että suomalais-ugrilaisten kansojen VII maailmankongressi pidetään täällä Lahdessa ja Sibeliustalossa. Suomalais-ugrilaisten kansojen järjestäytynyt yhteistyö
on jatkunut jo neljännesvuosisadan, ja on hienoa, että Lahti voi nyt olla uusi lenkki tässä yhteistyön
ketjussa.
Lahden kaupungin historia perustuu asioihin, joiden ainakin Suomessa katsotaan liittyvän suomalais-ugrilaiseen perinteeseen. Kaupunki rakentui vesiyhteyden varteen ja luonnonvarojen, puun
hyödyntämisen varaan.
Lahti kasvoi kylästä kaupungiksi liikenneyhteyksien ansiosta 1800-luvun lopulla aikakaudella, jolloin Suomen teollistumien pääsi vauhtiin ja kaupungistuminen alkoi. Tänä päivänä urbanisoituminen eri ilmiöineen on tehnyt elinvoimaisista, kasvavista kaupungeista entistä houkuttelevampia
paikkoja. Kaupungit joutuvat kilpailemaan keskenään, ja silloin kulttuuriset piirteet voivat olla ratkaisevia menetystekijöitä.
Lahden asukkaat olivat ennen teollistumista kieleltään suomalaisia. Vähitellen muodostui pieni
ruotsinkielinen vähemmistö, ja nyt viime vuosikymmenten aikana kaupunkiin on tullut monia vieraitten kielien puhujia. Samalla kun olemme ylpeitä suomen kielestä, voimme olla ylpeitä siitä, että
annamme hyvän elämisen ja oman kielen ylläpitämisen ympäristön myös niille, joiden äidinkieli on
jokin muu.
Kaupunkien menestymisen edellytyksenä on paikallisten voimavarojen tunnistaminen ja alueelle
luonteenomaisen kilpailukyvyn hyödyntäminen. Lahdessa menestystekijöitä ovat ympäristöosaaminen, ympäristöteknologia ja teollinen muotoilu. Ne ovat tuoneet menestystä ja kansainvälistymistä monille lahtelaisille yrityksille.
Taloudellisesti merkittävien yritysten lisäksi kaupungin kehitys tarvitsee moninaista muuta toimintaa; Lahdessa me olemme saaneet hyvää tulosta ympäristö- ja muotoilukoulutuksesta, korkeakoulu- ja yliopistotoiminnasta. Kaupunki on erityisen tunnettu liikunnasta ja urheilusta. Ensi talvena meillä on täällä hiihdon pohjoismaisten lajien maailmanmestaruuskisat. Ja Sibeliustalossa on
syytä mainita myös muusikot ja Lahden muu monipuolinen kulttuurielämä, jota tämän kongressinkin aikana näemme täällä talossa, torilla ja kaduilla.
Suomalais-ugrilaisen maailmankongressin asialistalla ovat talouden ja ympäristön lisäksi modernit
muuttoliikkeet. Globaali urbanisoituminen on erityisen haastavaa pienille kieli- ja kulttuurialueille.
Nähtävissä on mielenkiintoinen ilmiö, saamaan aikaan kun harvemmin asutuilla alueilla vähemmistökulttuuri on usein integroitumassa enemmistöön, kaupungeissa hyvin koulutetut nuoret ihmiset
ovat entistä kiinnostuneimpia suomalais-ugrilaisista juuristaan ja luovat uutta kaupunkikulttuuria.
Kaupunkien välisessä kilpailussa kysymykset, mitä siellä on, keitä siellä on ja mitä siellä tapahtuu,
määrittävät suomalaisen tutkijan Timo Aron mukaan paikan laatua. Alueen ja kaupungin maineelle

on ratkaisevaa erottautuminen, yhä useammin mielenkiintoisimmat ihmiset ja tapahtumat löytyvät ruohonjuuritasolta ja vähemmistöistä, sillä elävä katukulttuuri tarvitsee tekijänsä.
Minulla on ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi elävään, vilkkaaseen Lahteen. Toivomme tämän kongressin jäävän mieleen hyvästä sukulaishengestä, hyvistä ja rakentavista tuloksista sekä kaupungin tarjoamista kesäisistä viihtyisistä puitteista.
Kiitos!

