
Ruokapaikkoja
Seurakuntakeskus 
Avoinna la klo 10.00–15.00, su klo 11.00–15.00
la vihanneskeittoa, lihakeittoa, kahvia ja joulutorttuja 
su joulupuuroa, kahvia ja joulutorttuja

Kahvila Liisa 
(Kirkkokentän laita)
la klo 10.00–17.00, su klo 11.00–16.00
suolaisia ja makeita piirakoita, joulutorttuja, leivonnaisia 

Kirkon Tapuli
(Kirkon vieressä)
la klo 10.00–16.00, su klo 11.00–15.00
glögiä ja pipareita

Kahvio Kampus 
(Pääkirjaston aula)
la klo 10.00–15.00, su klo 11.00–15.00
mm. kahvia, glögiä, pipareita, joulutorttuja

Puu-Anttila
la klo 10.00–16.00, su klo 11.00–16.00
Puurolasta soppatykissä kypsynyttä riisipuuroa,
kahvia, glögiä, suolaisia ja makeita joululeivonnaisia.

Tonttujen herkkutupa 
(Museon kahvila) 
la klo 10.00–16.00, su klo 11.00–16.00
keittolounas, kahvia, teetä, glögiä, jouluisia leivonnaisia, 
suolaista ja makeaa

Markkinakojuissa
kalaa ja keittoja, makkaraa ja omenoita, glögiä ja pipareita, 
kuumaa mehua ja paljon muita herkkuja

Laurentius-kahvila 
(Laurentius-salin aula)
la klo 10.00–16.00, su klo 11.00–16.00
riisipuuroa, joulutorttuja, kahvia, pullaa ja pientä suolaista

Antero-kahvila 
la 10.00–16.00 ja su 11.00–16.00
Anttilan koulun Sibeliusaulassa buffetista kahvia, glögiä,
suolaisia ja makeita joululeivonnaisia.

Järjestäjät
Lohjan kaupunki, Lohjan Museo, 
Lohjan Seurakunta, Hiiden Opisto

Tiedustelut
Markkinatoimisto

Kulttuurituottaja Kalle Ryökäs, 044 362 1130 ,
kalle.ryokas@lohja.fi  

Ryhmävaraukset Lohjan kohteisiin, lisätietoa
Lohjan Matkailupalvelukeskus, 044 369 1309 

tourist@lohja.fi, www.visitlohja.fi

 www.menneenajanjoulumarkkinat.fi  www.menneenajanjoulumarkkinat.fi

Menneen ajan joulumarkkinat
on lämminhenkinen tapahtuma, jossa voi kokea 

kiireettömyyttä ja aistia nuotion lämpöä sekä 
jouluisten herkkujen tuoksuja ja makuja. 

Tutuiksi tulevat myös menneitten aikojen työtavat.

Sadoissa markkinakojuissa on tuotteita menneen ajan 
hengessä nykypäivän ihmisille. 

Käsitöitä, puuesineitä, keramiikkaa, lahjatavaroita, 
joulukoristeita, maatilojen tuotteita, jouluherkkuja, 

leivonnaisia.

Menneen ajan joulumarkkinat järjestetään 
nyt 24. kerran.

Tervetuloa Joulutunnelmaan!

Muutokset ohjelmissa mahdollisia

La 15.12.2018 klo 10.00–16.00 
Su 16.12.2018 klo 11.00–16.00

Tervetuloa 
Joulu-

tunnelmaan!



Lohjan Museo
avoinna la klo 10–16 ja su klo 11–16

Päärakennus: Rudolf Koivun talvi
Vanha tupa: Menneen ajan joulutunnelmaa
Museon pedagogio–rakennus: Museon perusnäyttely 
Näyttelyihin vapaa pääsy.
Tonttujen herkkutupa (Museon kahvila): 
kahvia, teetä, glögiä, makeita ja suolaisia leivonnaisia
Museon Navettasali: Hiiden Opiston taitopaja 
la klo 10.00–15.00, su klo 11.00–15.00;  erikoistekniikoiden 
työnäytöksiä. Huomioi tapahtuman sulkeutumisaika.
Viljamakasiini: Maataloustuottajien suoramyyntiä
Hevosajelua
Tunnelmallista hevosajelua Museon alueella 
la klo 10–16 ja su klo 11–16 

Laurentius-salin aula                                                       
Aulassa Laurentius-kahvio molempina päivinä: 
Riisipuuroa, kahvia, teetä, torttuja ja pientä suolaista
Musiikkiopiston oppilaiden ohjelmaa lauantaina klo 12.00 
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Kirkkokenttä                                              
LAUANTAI 15.12.2018
9.50  Virkkalan Torvisoittokunta avaa markkinat
10.00 Markkinarauhan julistus: Timo Eränkö 
10.10 Mieskuoro Lohjan Miehet 
13.00 Lohjan Huoneteatteri: Tiernabattle

SUNNUNTAI 16.12.2018 
11.00 Markkinarauhan julistus: Timo Eränkö  
13.00 Parhaat kojut palkitaan 
13.30 Lohjan Huoneteatteri: Tiernabattle

Lisäksi yllätysohjelmaa markkina-alueella, kirjastolla ja 
museolla. Molempina markkinapäivinä kuullaan ja nähdään 
markkina-alueella soittoa, laulua ja tanssia, joita esittävät 
mm. Lohjalaiset kuorot, Virkkalan Torvisoittokunta, Län-
si-Uudenmaan Musiikkiopiston oppilaat, Lohjan Huone-
teatteri, sekä lukuisa määrä muita esiintyjiä, jotka tekevät 
yllätyskeikkoja alueella.
Hiidenharjun Kilta: jalkapuu, pehmomiekkailua. Makkaran-
paistoa ja lämmittelyä nuotioilla.

Lohjan Pyhän Laurin kirkko                         
LAUANTAI 15.12.
11.00  Kirkon esittely 
11.30  Jouluevankeliumi Lohjan murteella: Timo Eränkö 
11.35   Joululauluja: Lohjan Kamarikuoro,     
 johtaa johtaa Aino-Maria Ollikainen
12.30  Markkinamessu 
14.00  De vackraste julsångerna

SUNNUNTAI 16.12.
Sunnuntaina aloitamme joulumarkkinat jumalanpalveluksella, 
jonka jälkeen markkinat avataan yleisölle. 
13.00   Jouluista musiikkia, Laurentius–kuoro,    
 johtaa Sakari Ylivuori

Pääkirjasto 
Kirjasto on avoinna la 10.00–15.00 ja su 11.00–15.00
Järnefeltinsali: la klo 13.00 lasten elokuvanäytös: 
Jouluinen tarina koirasta
Musiikkiopiston oppilaat esittävät jouluista musiikkia 
kirjaston aulassa  su klo 12.00 

Joulupukki                                                       
Joulupukin voit tavata Lohjan Museon makasiinissa 
la klo 10.30–12.30 ja 13.00–16.00 sekä 
su klo 11.00–13.00 ja 13.30–16.00

Tuulentupa                                                       
Lohjan Seudun Käsityöläisyhdistyksen myyntinäyttely
avoinna molempina päivinä, osoite: Laurinkatu 61, 
Puu-Anttilan vieressä. www.tuulentupa.info/ 


