
Lördag  10.12.2016  kl. 10.00–16.00 
Söndag  11.12.2016  kl. 11.00–16.00

Serveringar
FÖRSAMLINGSCENTRET 
Öppet lör kl. 10–15, sön kl. 11–15
lör: grönsakssoppa, köttsoppa, kaffe och jultårtor
sön: julgröt, kaffe och jultårtor

KAHVILA LIISA (vid kyrkplanen)
lör kl. 10-17, sön kl. 11–16
salta och söta pajer, jultårtor, bakverk 

KYRKSTAPELN (vid kyrkan)
lör kl. 10–16, sön kl. 11-15
glögg och pepparkakor

KAFÉ KAMPUS (huvudbibliotekets entréhall)
lör kl. 10-15, sön kl. 11-15
Kaffe, te, glögg. Småsalt, sött och så örfilar förstås.

MUSEETS KAFÉ 
lör kl. 10-17, sön kl. 11–16

MARKNADSSTÅNDEN
Fisk och soppor, korv och äpplen, glögg och pepparkakor, 
varm saft och mycket annat gott

GRÖTSERVERING I PUU-ANTTILA
lör kl. 10–16, sön kl. 11-16
Risgrynsgröt, jultårtor, kaffe, dopp och småsal

Arrangörer
Lojo stad, det allmänna kulturväsendet, 

Lojo stadsbibliotek, Lojo museum, Lojo församling, 
Lohjan Seudun Käsityöläisyhdistys och Hiisi-institutet

Förfrågningar
Marknadskansliet:

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

Gruppbokningar till besöksmål i Lojo, mer information:
Lojo Turistservicecentrum, tfn 044 369 1309 

tourist@lohja.fi, www.visitlohja.fi

 www.menneenajanjoulumarkkinat.fi

Forna tiders julmarknad
är ett hjärtevarmt evenemang där besökarna kan 
uppleva en stressfri atmosfär, känna värmen från 
en brasa och dofta och smaka på juldelikatesser. 
Även gångna tiders arbetssätt och framställning 

av festmat blir välbekanta.

Hundratals marknadsstånd har varor som fram-
ställts i forna tiders anda för dagens människor. 
Hantverk, träföremål, keramik, presentartiklar, 
juldekorationer, lantgårdsvaror, juldelikatesser, 

bakverk. 

Forna tiders julmarknad arrangeras nu för 
22 gången.

Välkommen till julstämningen i Lojo!

Forna tiders julmarknad är ett hjärtevarmt 
evenemang där besökarna kan uppleva en 
stressfri atmosfär, känna värmen från en 

brasa och dofta och smaka på juldelikatesser. 
Även gångna tiders arbetssätt och framställning 

av festmat blir välbekanta.

Ändringar i programmet är möjliga.



Lojo museum                                                       
Huvudbyggnaden: Utställningen Kaffekoppar från Arabia 
till vardag och fest
Museets pedagogium: Museets basutställning
Fritt inträde till museets utställningar.
Museets kafé är öppet under julmarknaden.
Jultomtens postsäck, där jultomten eller en tomtenisse 
är på plats. 
lör kl. 10.00-12.00 och kl. 12.30-15.00, 
sön kl. 11.00-12.00 och kl. 12.30-15.00
Museets sal i fähuset: Hiisi-institutets verkstad:
tips för julstämning i elfte timmen 
Spannmålsmagasinet: Direktförsäljning av lantbruks-
producenter
Åkturer med häst
Stämningsfull slädåkning på museiområdet
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Kyrkplanen                                              
LÖRDAG 10.12.2016
9.50  Marknaden öppnas av Virkkalan Torvisoittokunta
10.00  Marknadsfrid påbjuds av Timo Eränkö
10.10  Manskören Lohjan Miehet, dir. Pia Hemminki
13.00  Stjärngossespel: Teatteri Trala ry
13.30  Larte-kören

SÖNDAG 11.12.2016  
11.00 Marknadsfrid påbjuds av Timo Eränkö  
11.10 Laurentiuskören, dir. Pia Hemminki 
12.00 Kören Rytmiomenan viihdekuoro
13.00 De bästa marknadsstånden prisbelönas
13.30 Stjärngossespel: Teatteri Trala ry

Därtill utlovas överraskningar i programmet på marknadsområdet, 
biblioteket och museet. Hiidenharjun Kilta: Kyrkstock, bofferfäktning. 
Korvgrillning och värme vid brasa.

S:t Lars kyrka                         
LÖRDAG 10.12.
11.00  Visning av kyrkan
11.30  Julevangeliet på Lojodialekt: Timo Eränkö
11.35  Julsånger: Lohjan Kamarikuoro, dir. Taru Muranen
12.30  Marknadsmässa
14.00  De vackraste julsångerna (på svenska)
18.00  Lojo stadsorkesters traditionella julkonsert

SÖNDAG 11.12.
På söndagen börjar julmarknaden med gudstjänst, 
varefter marknaden öppnas för allmänheten. 
10.00  Mässa med de vackraste julsångerna
13.00  Musik med julstämning, Laurentiuskören, 
 dir. Pia Hemminki
15.00  De vackraste julsångerna, särskilt för barnfamiljer

Tuulentupa: 
Hantverkarföreningens försäljnings-
utställning är öppen båda dagarna 
på Larsgatan 61, bredvid Puu-Anttila, 
www.tuulentupa.info

Huvudbiblioteket 
Biblioteket är öppet lördag kl. 10–15 och söndag kl. 11–15.
Lindersalen: MieliKUVITUS – Rudolf Koivus sagovärld
Huvudbibliotekets entréhall: lör kl. 13 Wanhanajan 
Nuorekas Tanssiorkesteri uppträder, dir. Ilkka Joronen, 
sön kl. 12 Elever från musiklekskolan uppträder
Järnefeltssalen: ”Stillhetens retreat” av Lohjan Kameraseura
Marknadsbesökarna kan vila och njuta av frid, stillhet och 
fotografier med naturmotiv under bibliotekets öppettider.

Tytyri gruvmuseum 
Hiisi-gummans julklappar i Tytyri gruvmuseum
Under Forna tiders julmarknad uppför Vaahterateatteri 
julskådespelet Hiiden-eukon joululahjat, skrivet av Pirkko 
Karppi för hela familjen, i Tytyri gruvmuseum. Ett troll och 
hans gumma har bott inne i ett berg i 300 år utan att veta 
något om världen utanför. En vacker dag slinker gumman 
utanför dörren och vad händer då?
 
Föreställningar i Tytyrisalen: lör 10.12 och sön 11.12 kl. 10
 
Biljetter 16 €, som inkluderar rundtur i gruvan och pjäsen 
Hiiden-eukon joululahjat.

Biljetter genom förköp på NetTicket.fi eller en timme före 
föreställningens början.

Mer information: www.tytyrinkaivos.fi, tfn 044 369 1309.
tourist@lohja.fi


