Tervetuloa messuille 9.7.–8.8.

TAIDETTA TYTYRISSÄ 1.5.–30.10.
IKIMETSÄ MAAN ALISEN

PORAN TERÄ

Ikimetsä maan alisen on
immersiivinen tilainstallaatio,
mikä tuo Kalevalaisen luontokokemuksen vierailijan aistittavaksi. Ikimetsä maan alisen vie
kokijansa taianomaisiin sfääreihin,
entisajan aarnimetsiemme
pehmeään syleilyyn.

Tilataideteos on tunneliin
rakennettu neliosainen, erilaisia
materiaaleja, valotaidetta ja
äänitaidetta hyödyntävä moniulotteinen kokonaisuus. Vierailija
pääsee kulkemaan teoksen
sisään ja aistimaan valot ja äänet
lähietäisyydeltä.

TYTYRIN ELÄMYSKAIVOS
Tytyrin Elämyskaivoksen kierrokset
100 m syvyydessä päivittäin.

Aukioloajat ja lisätietoa:
tytyrielamyskaivos.fi
Liput: nt.fi/visitlohja

Taitto : Milja Viljamaa, MiljART | Valokuvat: Ville Juurikkala., Henrik Saarnikko, Milja Viljamaa

asuntomessut.fi/lohja

Ulkopakopelejä
vai viinitilalle?

Torille
vai rantayogaan?
Muutokset mahdollisia.
Koko kesän tapahtumat osoitteesta: tapahtumat.visitlohja.fi
LOHJAN MATKAILUPALVELUKESKUS
Laurinkatu 50, Lohja • Puh. 044 369 1309
tourist@lohja.fi • visitlohja.fi • #visitlohja
Avoinna 31.5.–28.8.
ma–pe klo 9–18 ja la klo 10–15.

Viikko-ohjelma
Kesä 2021

MAANANTAI:

PERJANTAI

USEANA PÄIVÄNÄ VIIKOSSA

klo 18 Frisbeegolfin viikkokisat Sammatissa 12.4.–3.9.
Hinta: 4 €/osakilpailu + 1 € vapaaehtoinen holaripotti. Lisätietoa
tapahtumasta, sarjalipuista ja saapumisohjeet: lokitry.yhdistysavain.fi
klo 18.15–19.15 Puistojumppaa Haikarissa, Haikarin saunan läheisyydessä
7.6. alkaen. Kertamaksu 5 €. Tuntien teemat, lisätiedot sekä
ilmoittautuminen www.lohjanliikuntakeskus.fi

klo 7–14 Lohjan Tori avoinna läpi kesän ti, to–la (Kauppakatu 5). Tarjolla
kesäistä torielämää, myytävänä lähiruokaa ja paikallisia käsitöitä sekä
Torikahvila Kaffelan herkkuja. fb.com/lohjantori

Vivamon Raamattukylän kesän esityskausi 8.6.–30.7. Kesäkaudella
2021 esitetään kaksi musiikkinäytelmää; Aurinkoranta ja Sisareni Martta
ja Maria. Katso esitysajat: vivamo.fi
Koiramäen kartanolla -näyttely Lohjan Museolla 25.5.–22.8.
Avoinna: ti ,to-pe klo 11–16, ke klo 11–18, la-su klo 12–16.
lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/lohjan-museo
”Paluu juurille”, Eeva Joenpelto 100 vuotta –näyttely Pääkirjaston
Linderinsalissa 7.7.–11.9. lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/lohjan-museo/
nayttelyt/linderinsalin-nayttelyt
Vaahterateatterin esittää kesäteatterinäytelmän ”Tuomari Müller
– hieno mies”, Eeva Joenpellon romaanin pohjalta, Paikkarin Torpan
Sampomäellä 17.6.–11.7. vaahterateatteri.net/ohjelmisto
Ortodoksinen Kaikkien pyhien tsasouna avoinna 9.7.–8.8. päivittäin
klo 13–16. Muulloin sopimuksen mukaan. Metsolan hautausmaalla
Myyryntie 2, Lohja.
Paikkarin torppa (Torpantie 20, Sammatti) avoinna 9.6.–8.8.
ke–su klo 11–17. (suljettu juhannuksena 25.–27.6.)
lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/lohjan-museo
Johannes Lohilammen museo (Peririnnantie 2, Sammatti)
avoinna 9.6.–8.8. ke-su klo 12–16 (suljettu juhannuksena 25.–27.6.).
lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/lohjan-museo
Kovelan Traktori- ja maatalouskonemuseo (Kovelantie 130, Nummi)
avoinna päivittäin klo 10–18. kovelantraktorimuseo.net
Martinpihalla (Seppäläntie 130, Lohjansaari) tänäkin kesänä grillikanat
26.6.–14.8. ja Paella 27.6.–15.8. Aukioloajat (ravintola ja myymälät)
kesä-elokuu: ma: kiinni, ti-pe: klo 11–18, la-su: klo 11–16. martinpiha.fi/fi
Alitalon viinitilan kahvila ja viinimyymälä (Pietiläntie 138, Lohjansaari)
on avoinna kesällä päivittäin klo 11–18. Eläimiäkin löytyy ihasteltavaksi.
Uutuutena toukokuussa avautuvat minigolf-rata sekä puureitti
ciderberg.fi
Runaway Planin ulkopakopelit Lohjan keskustassa varattavissa läpi
kesän ti–su. Kokoa siis pelitiimisi ja koe koko kaupunki pakohuoneena.
runawayplan.fi/ulkoilmapakopelit-lohjalla
Arboretum Magnolia (Kokkolahdentie 60) avoinna 4.5.–10.10. ti–su klo
12–18. Omatoiminen tutustuminen kauden aikana vaihtuvin teemoin.
GLOPAS-ääniopastus omassa kännykässä. Hinta: 10 €/hlö (lapset alle
12–v. veloituksetta). Juhannuksena suljettu. arboretummagnolia.fi
Keskellä Lohjanjärveä kelluva Lauttaravintola Kaljaasi avoinna
ennen juhannusta ti–su ja juhannuksen jälkeen päivittäin. Voit nauttia
pikkusuolaista ja makeaa, juomien kera. Tarjolla lisäksi elävää musiikkia,
sup-lautojen ja vesijetien vuokrausta sekä viinijoogaa. kaljaasi.fi
Päivölän Navetan puoti ja kahvila (Vaanilantie 85) avoinna 5.7.–1.8.
ke–su klo 11–18 (5.6.–4.7. avoinna erikseen ilmoitettuina aikoina).
Tarjolla on gluteenittomia leivonnaisia, paikallisia käsitöitä, ekologisia
hygieniatuotteita sekä sisutus- ja puutarhatuotteita.
fb.com/Päivölän-Navetta-108557864649821
Lasten ja nuorten Pop Up -kesä Kanneljärven opistolla 7–16-vuotiaille
12.7.–6.8. klo 10–18. Tarjolla ohjattua toimintaa mm. frisbeegolf,
toiminnallinen luontopolku, maalausta, askartelua sekä pelejä ja leikkejä. Ohjelma vaihtelee päivittäin. Osallistumisaika 4 tuntia/osallistuja.
Hinta 25 €/osallistuja, sisältää eväspussin. Tutustu myös opiston
aulatiloissa olevaan taidenäyttelyyn ”Kuvat!” 10.7.–8.8. Lisätietoa
sekä ennakko-ilmoittautuminen Pop Up kesään viimeistään edellisenä
päivänä: kannelopisto.fi

TIISTAI:
klo 7–14 Lohjan Tori avoinna läpi kesän ti, to–la (Kauppakatu 5).
Tarjolla kesäistä torielämää, myytävänä lähiruokaa ja paikallisia käsitöitä
sekä Torikahvila Kaffelan herkkuja. fb.com/lohjantori
klo 14.30–15.15 Lohjan Pyhän Laurin kirkossa Lohjan Oppaiden
ilmais-opastukset 1.6.–31.8. Kierroksella Lohjan Oppaat esittelevät
kirkkoa ja sen maalauksia. lohjanoppaat.fi
klo 18–19 Lohjan Liikuntakeskuksen järjestämä Lavis®-kiertue kiertää
eri puolella Lohjaa 8.6. alkaen. Kertamaksu 5 €. Tarkemmat kiertuepaikat,
lisätiedot sekä ilmoittautuminen www.lohjanliikuntakeskus.fi
klo 16–20 Lohja Spa & Resortin rantasaunan (Ylhäntie 1, Karjalohja)
yleiset saunavuorot 7.6.–8.8. Yhteinen sauna miehille ja naisille,
uintimahdollisuus Lohja Span rannassa. Saunavuorot myös to klo 16–20 ja
su klo 14–18. Hinta 5 €/saunoja. Perhelippu 15€ (sis. 2 aik. ja max 3 lasta).
fb.com/fun4rentlohja

KESKIVIIKKO:
klo 18 Frisbeegolfin viikkokisat 12.4.–13.9 Laakspohjassa.
Hinta: 4 €/osakilpailu + 1 € vapaaehtoinen holaripotti. Lisätietoa
tapahtumasta, sarjalipuista ja saapumisohjeet: lokitry.yhdistysavain.fi
klo 18.15–19.00 Ranta Zumba® Aurlahden rannassa 1.6.–12.8.
(Rantapuisto 1). Sateen sattuessa tunti pidetään Aplicolla (Ratakatu 24).
5 € kertamaksu, käteisellä paikan päällä. Ei etukäteisilmoittautumista.
Järj. Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico. fb.com/LohjanPuistojumpat

TORSTAI
klo 7–14 Lohjan Tori avoinna läpi kesän ti, to–la (Kauppakatu 5).
Tarjolla kesäistä torielämää, myytävänä lähiruokaa ja paikallisia käsitöitä
sekä Torikahvila Kaffelan herkkuja. fb.com/lohjantori
klo 9.15–10 Ranta-Yoga Aurlahden rannassa 1.6.–12.8. (Rantapuisto 1).
Sateen sattuessa tunti pidetään Aplicolla (Ratakatu 24). Kertamaksu 5 €
maksetaan paikan päällä. Järj. Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico.
fb.com/LohjanPuistojumpat
klo 16–20 Lohja Spa & Resortin rantasaunan (Ylhäntie 1, Karjalohja) yleiset
saunavuorot 7.6.–8.8. Yhteinen sauna miehille ja naisille, uintimahdollisuus
Lohja Span rannassa. Saunavuorot myös ti klo 16–20 ja su klo 14–18.
Hinta 5 €/saunoja. Perhelippu 15 € (sis. 2 aik. ja max 3 lasta).
fb.com/fun4rentlohja
klo 17 Torstain Kulttuurikävelykierrokset Lohjan
oppaiden johdolla 3.6.–26.8. Kesän aikana
tutustutaan eri kohteisiin Lohjalla mm. Lohjan
Saunaan
keskustaan, Elias Lönnrotin Sammattiin sekä
vai kesälohjalaisten vahvojen naisten historiaan.
torille?
Hinta 7 €/hlö. Liput ennakkoon: nt.fi/visitlohja
Muutokset mahdollisia.

LAUANTAI
klo 7–14 Lohjan Tori avoinna läpi kesän ti, to–la (Kauppakatu 5). Tarjolla
kesäistä torielämää, myytävänä lähiruokaa ja paikallisia käsitöitä sekä
Torikahvila Kaffelan herkkuja. fb.com/lohjantori
klo 8–14 Nahkurintorin kirpputori Tehtaankadun varrella pysäköintialueella.
Myyntipaikka 5 €. Säävaraus. Järj. Lohjan Työväenyhdistys ry.
lohjantyovaenyhdistys.sdp.fi/etusivu/nahkurintorin-kesakirppis
klo 9–13 Sammatin kesätori Sammatin keskustassa 22.5.–4.9.
Järj. Sammattiseura ry.
klo 10–13 Lohjansaaren kesätori 12.6.–18.8. Lohjansaaren seurantalolla
(Pietiläntie 2) on Iloinen kohtauspaikka lähellä Paavolan tammea.
lohjansaaristo.fi ja facebook.com/lohjansaaristo
klo 10–14 SannoDesign (Lönnrotintie 32, Sammatti) myyntinäyttely
5.6.–28.8. Koruja, hattuja ja lahjatavaroita. Virkkauksen harjoittelua siitä
kiinnostuneille. Hinta: 5 €/hlö. sannodesign.fi
klo 12–17 Lammin talo (Lammintie 399, Sammatti) avoinna 19.6.–15.8.
viikonloppuisin (juhannuksena poikkeukselliset aukioloajat).
kulttuuriperinne.com
klo 12–14 Aira Samulinin Hyrsylän mutka
(Hyrsyläntie 185) on avoinna yksittäisille
vierailijoille 5.–20.6. viikonloppuisin. Vieraille
on luvassa kaikki kauniit ja muistorikkaat
Hyrsylän
museot ja näyttelyt, kirpputori Wanhan talon
mutkaan vai
yläkerrassa, kahvit ruusukupeista ja talon
uunituoreet kanelipullat Hirsilinnan tuvassa
Paikkarin
sekä tietysti Aira tarinoineen. Hinta 40 €/
torppaan?
hlö. Lisätietoa ja loppukesän aukioloajat:
airasamulin.fi

SUNNUNTAISIN:
klo 12–14 Aira Samulinin Hyrsylän mutka (Hyrsyläntie 185) avoinna yksittäisille vierailijoille 5.–20.6. Katso lisätietoa lauantailta.
klo 12–17 Lammin talo (Lammintie 399, Sammatti) avoinna 19.6.–15.8.
viikonloppuisin (juhannuksena poikkeukselliset aukioloajat).
kulttuuriperinne.com
klo 14–18 Lohja Spa & Resortin rantasaunan (Ylhäntie 1, Karjalohja)
yleiset saunavuorot 7.6.–8.8. Yhteinen sauna miehille ja naisille,
uintimahdollisuus Lohja Span rannassa. Saunavuorot myös ti ja to
klo 16–20. Hinta 5 €/saunoja. Perhelippu 15 € (sis. 2 aik. ja max 3 lasta).
fb.com/fun4rentlohja
klo 14–17 Kulttuurisauna Hyrsylän koululla (Hyrsyläntie 169, Saukkola)
3.7.–29.8. Kulttuurisaunalla grillataan, nautitaan musiikista ja hyvästä
seurasta, sekä avustetaan perinteikkään saunarakennuksen remontoinnissa.
fb.com/events/471822467469538
klo 15 Lohjan Laulupäivien sunnuntain kahvikonsertit Ojamon
kartanossa 11.7.–8.8. lohjanlaulupaivat.fi

