


Kolme edellistä Jääkarusellin
maailmanmestaria: vasemmalta Jean-Francois
Richard (Quebec, Kanada), Janne Käpylehto
(Maailman Jääkaruselliliiton pj.), Chuck Zwilling
(Little Falls, Minnesota). Chuckilla on kädessään
liiton myöntämä "maailman suurimman
jääkarusellin" kiertopalkinto.

”Jääkaruselli on yhdistelmä
teknologiaa, viihdettä ja
hauskaamenoa.” – keksijä-
tietokirjailija Janne Käpylehto

Jääkarusellifestivaali on koko perheelle
suunnattu ulkoilmafestivaali Aurlahdessa,
Lohjanjärven rannalla 21.−22.2.2020.
Kaksipäiväisessä, maksuttomassa tapahtumassa
on paljon ohjelmaa, syötävää ja juotavaa
sekä ainutlaatuinen järvellä pyörivä
ilmastokaruselli, jonka kyytiin myös pääsee!
Tästä lehtisestä löydät tarkemmat tiedot
tapahtumasta, sekä ohjelma-aikataulun. Huom!
Säävaraus osassa tapahtumaosioita.

Kaikki alkoi siitä, kun keksijä-tietokirjailija Janne
Käpylehto teki mökilleen Lohjalle tammikuussa
2017 jääkarusellin. Ennen kuin hän oli sahannut
senttiäkään, mieleen tuli kuvata projekti koko
maailman ihmeteltäväksi. Karusellivideon

suosio oli mittavaa ja video levisikin laajasti
myös kansainvälisiin medioihin. Talvella 2018
Lohjalla vietettiinkin ensimmäisiä
Jääkarusellifestivaaleja, jonne saapui yli 15 000
kävijää ihmettelemään jääkaruselleja ja
nauttimaan yhdessä olosta -20 asteisissa
pakkaspäivissä. Keskiössä olivat Käpylehdon
jääkarusellit, jotka sahattiin Lohjanjärven
jäähän. Käpylehto toteutti paikalle useita
jääkaruselleja, mm. maailman suurimman
ennätyskarusellin. Festareilla käytiin myös kova
jääkarusellien sahauksen MM-kisa, jonka voitti
Kapua ry.

Tänä talvena jäättömyys toi valtavan
lisähaasteen Jääkarusellifestivaalin järjestäjille ja
Käpylehdolle, sillä onhan kyse karuselleista,
jotka pyörivät järvessä. Vaikka tapahtumaa on
suunniteltu eri säätilanteet huomioon
ottaen, on kuitenkin historiallista että
Lohjanjärvi ei ole helmikuun lopussa jäätynyt.
Järvi on nimittäin viimeksi ollut jäätön lähes 100
vuotta sitten, vuonna 1925.

Käpylehto ei kuitenkaan lannistunut
jäättömyydestä, vaan keksijän aivot raksuttivat
tilalle ajatuksen uudenlaisesta
ilmastokarusellista, joka pyörii järvellä – ja jonka
kyytiin myös pääsee. Halkaisijaltaan noin 15-
metrinen ponttonikaruselli rakennetaan
Aurlahteen Jääkarusellifestivaalia varten.

Ilmastokaruselli on todennäköisesti maailman
ensimmäinen pyörivä ja kelluva karuselli. Sen
bruttokantavuus on yli 10000kg. Pyöritys
tapahtuu sähkömoottorein ja sähkö
pyöritykseen ja valoihin tulee karusellin

reunoihin asennetuista aurinkopaneeleista.
Jotta tämä ‘laituri’ pysyy paikallaan, on se
pultattu järven pohjaan tukevasti
keskipisteestään.

Idea pyörivästä ponttoonikarusellista tuli
Käpylehdolle, kun jääennusteissa alkoi näkyä
epävarmuuksia. Ideaa joudutti Käpylehdon
edelliset ponttoonitoteutukset: hän ajoi
rakentamallaan saunalautalla 2018 kesällä
Helsingistä Tallinnaan, saavuttaen valtavan
kansainvälisen mediahuomion. Projekti toistui
kesällä 2019 Ville Haapasalon ja merikapteeni
Linnanvirran kanssa kun he ajoivat Tallinnaan
saunapaljulla. Projektista tehtiin TV-sarja
Kalastus-TV:lle.

“Jääkarusellien yhtenä ideana on alusta saakka
ollut muistuttaa ilmastonmuutoksesta:
tartutaan haasteeseen innolla ja innovaatioiden
kautta, jotta jääkaruselleja voi toteuttaa myös
jatkossa. Nyt historiallisen surkea
talvi muistuttaa tästä meitä konkreettisesti.
Innovaatiot ovat taas mukana näkyvästi.
Karuselli kyllä pyörii Aurlahdessa, jäätilanteesta
riippumatta”, kertoo keksijä Janne Käpylehto.

Ilmastokarusellin päällä nähdään mm. Ville
Haapasalon juontama maailman ensimmäinen
pyörivä kalastuskilpailu sekä valtakunnallisessa
äänestyksessä voittoon yltänyt hääpari, joka
vihitään tapahtuman päätöspäivänä säässä kuin
säässä. Toivotamme Sinulle hauskaa päivää!
Tapahtuman järjestäjä Lohjan kaupunki.

Tervetuloa



Rakkautta jäällä
Lohjan kaupunki ja Radio Nova
järjestivät syksyllä 2019
valtakunnallisen hääkampanjan. Siinä
etsittiin paria, joka haluaisi mennä
naimisiin Jääkarusellifestivaaleilla,
satoi tai paistoi. Yleisöäänestyksen
voittivat Jessica ja Guy Lahdesta!
Ikimuistoisia ja rakkaudentäyteisiä
hetkiä on luvassa, kun pari vihitään
festivaaleilla la 22.2. klo 18. Jessica ja
Guy astelevat Lohjan kaupungin-
orkesterin esittämän häämarssin
tahtiin vihittäväksi pyörivään
karuselliin, ja hääjuhlaa vietetään

sadan metrin syvyydessä Tytyrin
Elämyskaivoksessa.

Vieraita juhliin saapuu mm. Israelista,
Yhdysvalloista, Namibiasta ja Italiasta.
Lohja toivottaa koko hääseurueen
lämpimästi tervetulleeksi!
Paljon onnea Jessica ja Guy!
Congratulations Jessica & Guy!
We are wishing you a lifetime of love
and happiness!

Hääparin erityistä päivää ovat
tukemassa monet lohjalaiset yritykset,
yhteensä yli 8000 euron hääpaketilla.
Mukaan hääparia hemmottelemaan
ovat lähteneet mm. Lohja Spa &
Resort, Liikunta- ja Hyvinvointikeskus
Aplico, Milja Viljamaa, Vox Parturi-
kampaamo, Kukkahuone Verona,
Ninka Design, Cafe Lauri, Konditoria
Pink Lemon, Mustion linna ja
Lohjanportin Auto.



Perjantai21.2.2020
12:00 | Tapahtuma-alue avataan

13:00 | Ilmastokaruselli pyörii
Lohjanjärvellä

13:00 | Robin Hund

13:45 | Lavis Lavatanssijumppa –
Aplicon koko perheen
taukojumppa

14:00 | Pintapelastusnäytös

15:00 | Robin Hund

16:00 alkaen mahdollisuus käydä
saunassa ja talviuinnilla Haikarissa,
opastus tapahtuma-alueelta (5e +
oma pyyhe ja pefletti)

17:00 | Jättisaippuakupla show
Ruffle Army (SSO teltta)

18.00 | Ilta

19:30 | The Bluespace

21:00 | Tapahtuma-alue suljetaan

Huom! Paikalla olevilla yrityksillä ja yhdistyksillä on myös omaa ohjelmaa
pisteissään. Tarkka tieto niistä löytyy sivuilta jääkarusellifestivaali.fi/ohjelma
sekä tapahtuma-alueen infopisteeltä.

Lauantai22.2.2020
10:00 | Tapahtuma-alue avataan

10:00-16:00 | Glitternistit paikalla
(tapahtuma-infossa)

10:15 | Lavis Lavatanssijumppa –
Aplicon koko perheen
taukojumppa

10:30 | KalastusTV kalastuskilpailu
juontajana Ville Haapasalo

12:00 | lmastokaruselli pyörii
Lohjanjärvellä

12:00 | Lohjan vuoden 2019
urheilijan ja joukkueen
palkitseminen

15:00 | Pintapelastusnäytös

13:00 & 16:00 | Juhlaprinsessa
Jääkuningatar ja Jääprinsessa
Uskalluksen voimalla! -esitys. Meet
& Greet esitysten jälkeen noin
1h30min.

14:00 | Samuel Daayata

18:00 | Häät ilmastokarusellissa!
Jessica ja Guy vihitään
ilmastokarusellissa. Häämarssi
Lohjan kaupunginorkesteri.

19:00 | Back to the 90’s
Toppatakkidisco, DJ Tuottaja
Jääskeläinen

20:45 | SPARKS! Tulishow

21:00 | Tapahtuma-alue suljetaan

Ohjelma



• Tapahtuma-info
• SPR ensiapupiste
• Lohja Spa
• Kaarteen sotamuseo ja Mosaiikki
• Premium Asian Food
• Mr Beef
• Chiliveikot ja Lastenmaailma
• Volvo & Skoda
• Kivikylän palvaamo
• Lakutori
• Sammatin vapaa kyläkoulu
• Lohjan srk. Yhteisvastuukeräys
• Nuorisotyöpaja Tuuma
• Nuori Lohja
• Nukketeatteri
• Ruokateltta
• Tivolikaruselli

• Säästötaksi
• Onnellisen sepän paja
• Aplico
• Papa’s Smokery BBQ
• SSO
• UG Brewery
• Esiintymislava
• Poniajelu (Equuleus)
• Wame

• Kaffela
• Gluteeniton leipomo Ilona
• Esan Fisu
• K-Supermarket Lempola
• Ruoveden Herkku
• Hattarax
• Muikkumesta
• Kettukallio
• Dogs & Deli
• Ruokateltta
• Nummelan Thai Kitchen
• MR-Ruokapalvelut
• Bilto Oy
• Mustion Linna
• Haltijatonttu
• Lohjan Monitoimikeskus
• Hiidenveden Pitomestarit
• Lasten oma teltta
• MHR Nurmi & Suomen GTM
• Ruukinkylän herkut
• FunFun
• Mönkkäriajelua (GP Boat Service)
• Huskyt (Hukanhuoman/Ronja

Promotions)
• Poniajelu (SikaKiva)

Alueilla kiertää ilmapallomyyjä

Ilmasto-
karuselli
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Tapahtumainfo
Turvallisuus
Turvallisuudesta vastaa JusaTeam ja paikalla on
myös SPR:n ensiapuryhmä. Ensiapupiste on
merkitty karttaan punaisella ristillä, ja sijaitsee
huoltorakennuksessa. Pelastuslain toteutumista
valvoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.
Vakavissa onnettomuuksissa tai
sairauskohtauksissa ota yhteys suoraan
hätänumeroon, 112.

Tapahtuman aikana rannan ja järven välinen
alue on rajattu liputuksella. Rajatulle alueelle ei
saa mennä ilman lupaa. Järvellä on
ilmastokaruselli, johon ohjataan ja päästetään
rajatusti ihmisiä. Karuselliin kuljetaan ja
poistutaan sillan kautta. Seuraa paikan päällä
henkilöstön ohjeita.

Karusellin väliin ei saa tiputtaa/laittaa mitään!

Tapahtuma-alueella on rannalla myös
perinteinen hevoskaruselli, jonne pääsy on
maksuton. Käynti karuselliin on ohjattua, ja
karusellin ympärillä on turva-aidat. Seuratkaa
henkilöstön ohjeita.

La klo 17.15–18.30 osa alueesta ja
Ilmastokaruselli rajataan pois käytöstä hääparin
ja vihkiseurueen turvallisen
pääsyn/poistumisen vuoksi sekä vihkimisen
ajaksi.

Tapahtuman henkilöstöllä on huomioliivit
päällä. Liiveissä lukee Lohja / Staff. Voit aina
kysyä apua henkilöstöltä! Tapahtuma-info
sijaitsee huoltorakennuksen vieressä.

Festivaalialueella on yövartiointi viikon 8 alkaen
aina su 23.2. aamuun saakka. Alueella on myös
digitaalinen kameravalvonta.

Kielletyt esineet/asiat
• Alkoholi ja muut päihteet
• Räjähteet, ilotulitteet, ammukset
• Terä- ja ampuma-aseet
• Videokamerat, dronet ja äänityslaitteet

(sallittu toimittajille, lupa kysyttävä
järjestäjiltä)

• Kotieläimet
• Torvet ja muut häiritsevää ääntä pitävät

esineet

Sallitut esineet/asiat
• Puhelimet ja valokuvakamerat (myös

järjestelmäkamerat)
• Laukut ja reput (jos eivät sisällä kiellettyjä

esineitä)

Esteettömyys
Tapahtuma-alueen vieressä on varattu 5 inva-
pysäköintipaikkaa, jonne liikenteenohjaajat
pyynnöstä opastavat. Alue on aurattu, mutta
otathan huomioon sääolosuhteet. Paikalla on 2
inva-wc:tä. Alueella ei ole huomattavia
korkeuseroja.

Löytötavarat
Löytötavaroita voi tiedustella tapahtuma-aikana
infopisteestä. Tapahtuman jälkeisenä
maanantaina toimitamme löytötavarat Lohjan
poliisiasemalle. Lohjan poliisiasema,
löytötavarat
ma - pe 9–11 ja 13–15
p. 0295 436 084

Maksutavat
Tapahtumaan sekä karuselleihin on maksuton
pääsy, mutta jotkut aktiviteetit ovat maksullisia.
Ota mukaan käteistä, kaikissa myyntipisteissä ei
voi maksaa kortilla.

Luistelu ja uiminen
Tapahtuma-alueella voi olla myös mahdollista
luistella; omat luistimet mukaan. Paikalla on
naisten ja miesten pukuhuoneet & suihkut.
Jäätilanne selviää viikolla 8!
Tapahtuma-alueelta on perjantaina klo 16
eteenpäin aina iltaan saakka mahdollisuus
kävellä Haikariin, jossa on sauna sekä talviuintia.
Omat uikkarit ja pyyhe mukaan! (maksu 5 euroa
käteinen)

Sijainti ja pysäköinti
Tapahtuma sijaitsee Lohjan keskustan
välittömässä läheisyydessä Aurlahden
uimarannalla, ja vain pienen kävelymatkan
päässä esimerkiksi linja-autoasemalta
(Kauppakatu 2). Pysäkiltä matkaa tapahtuma-
alueelle on noin 700 m.
Julkista liikennettä käyttäessäsi voit hyödyntää
perille.fi-sovellusta, joka näyttää reitillesi
erilaisia vaihtoehtoja.

Hyödynnä myös Pohjolan liikenteen
festaritarjous:

Kampanjakoodilla JAAKARUSELLI aikuisten
kertaliput hintaan 9,90€ välillä Kamppi – Lohjan
linja-autoasema. Etu voimassa Pohjolan
Liikenteen verkkokaupassa www.pl.fi ja
koskee kaikkia aikuisten matkoja reitillä Linja-
autoasema (Lohja) - Linja-autoasema (Kamppi)
liput saa hankittua Pohjolan Liikenteen
verkkokaupasta www.pl.fi. Kampanja voimassa
21.2. - 22.2.

Autolla tuleville ilmainen pysäköinti on
Aurlahden hiekkakentällä, MetsäWood -parkissa
(Rantapuisto 31/Tehtaankatu), sekä väliaikaisen
lukion parkkipaikalla (Rantapuisto 39).
Invapaikkoja on pääsisäänkäynnin edessä,
infopisteen vieressä. Liikenteenohjauksesta
vastaa Lohjan Seudun Työttömät. Keskustan

alueella on myös muita pysäköintipaikkoja,
joista on lyhyt matka kävellä tapahtuma-
alueelle. Lohjalla on lauantaisin pysäköinti
maksutonta. Säästötaksin tolppa sijaitsee
pääsisäänkäynnin luona, Puh. 0400 466 488

Kuvaaminen
festivaalialueella ja
sosiaalinenmedia
Kuvaamisen ja muun taltioinnin suhteen
noudatamme tekijänoikeuslakia ja -säädöksiä.
Omiin kotialbumeihin kuvaaminen on erittäin
sallittua ja suotavaa. Alueelle saa tuoda myös
järjestelmäkameroita. Alueella ei saa drone-
kuvata ilman järjestäjän lupaa.
Toivomme, että jaat kuvia tapahtumasta
sosiaalisessa mediassa #JKF20 ja
#jääkarusellifestivaali hästägeillä.

Muistathan että esitysten videoiminen on
esiintyjäsopimuksiin liittyvien velvoitteiden
nojalla kielletty. Tapahtumassa valvotaan
esitysten luvatonta taltiointia (tekijänoikeuslaki
§ 2 ja 45). Alueella tallennetaan kuva- ja
videomateriaalia festivaalin markkinointia,
sosiaalista mediaa, sekä nettisivuja varten.
Osallistumalla tapahtumaan hyväksyt, että
kuvasi saattaa näkyä edellä mainituissa
kanavissa.

Yhteystiedot
Tapahtuma-alueella on teltta, jossa sijaitsee
myös tapahtuma-info.

Muita numeroita:

Jusateam turvallisuus +358 44 5755697
Info kaupungin henkilökunta + 358 44 369 3699
Äänet, sähköt, lava Ideaviihde +358 40 715 8855

Hätänumero 112



Yhteistyössä



Myynnissä
täytettyjä
rieskoja



• Lakuja
• Herkkuongintaa
• Kahvia
• Kaakaota
• Hotdogeja
• Popcornia
• Hernekeittoa

Lasten-
maailma





BILTO OY
Bilto rakentaa ja saneeraa, avaimet
käteen-periaatteella!

Bilto on ollut luotettava rakennusalan
yhteistyökumppani jo yli
kahdenkymmenen vuoden ajan.

Olemme edustaneet alusta saakka
moderneja ja kustannustehokkaita
rakennusratkaisuja niin uudis- kuin
korjausrakentamisessakin.

BILTO - Tulevaisuutta rakentamassa.

www.bilto.fi



Teeomajääkaruselli!

1. Tarvitset moottorisahan ja lankkua sekä
ruuveja. Kiinnitä muutama päällekkäin
oleva, 15 cm pitkä lankunpala toisiinsa ja
sen jälkeen pitkällä ruuvilla jäähän. Poista
lumi alta. Ruuvaa sen jälkeen yhdellä
ruuvilla noin 6-metrinen, vaikka kahdesta
lankusta tehty lankku kiinni keskiöön.

2. Kiinnitä suksi, vaikka minisuksi lankun
toiseen päähän.

3. Kiinnitä moottorisahan kärki (kärjestä
noin 20 cm) ruuvilla lankun päähän ja
sahaa ympyrä. Helpointa on, jos kulkee
saha kädessä taaksepäin. Tarkin tulos
syntyy, jos sahaat ensin sentin-pari ja sen
jälkeen uudelleen kokonaan läpi.

Mökkisahat esille ja karusellia rakentamaan! Se on hauskaa ja vielä hauskemmaksi
muuttuu, kun saat sen pyörimään. Muista myös turvallisuus sahatessa. Mökkirantaan
sopiva jääkarusellin koko on vaikkapa 12 metriä halkaisijaltaan, sellainen karuselli kantaa
(jään paksuus 25cm) helposti 10 henkilöä. Alle 15 cm jäähän ei kannata jääkarusellia
rakentaa.

4. Käy ura läpi vielä sahan avulla niin, että
vesi roiskuu.

5. Käynnistä karuselli joko
sähköperämoottorilla tai jalkapelillä.
Tämän kokoinen karuselli pyörii hienosti
jopa yhden henkilön pyörittämänä, jaloin
potkimalla.

Muutama vinkki jamielenkiintoinen
yksityiskohta vielä jääkaruselleista:

1. On hyvä muistaa, että kun jääkarusellin
halkaisija tuplaantuu, sen pinta-ala ja
massa nelinkertaistuvat. Kun 10-metrinen,
halkaisijaltaan oleva jääkaruselli painaa
25 sentin jäänpaksuudella noin 18 tonnia,

niin 20-metrisen massa onkin jo 70
tonnia!

2. Alle 15 cm jään paksuudella ei kannata
jääkarusellia tehdä. Se on mahdollista,
mutta jää voi murtua. Yli 40 cm
paksuudella taas sahaus alkaa hidastua
merkittävästi. Jään kantavuus on suoraan
suhteessa paksuuteen. 20-metrisen
jääkarusellin teoreettinen kantavuus (jään
paksuus 25cm) on noin 7 tonnia ja
käytännöllinen suositeltava
maximikuorma 1/2 tai 1/3 siitä. Kantavuus
tuplaantuu, jos jään paksuus onkin 50 cm.
Esimerkkinä myös, että Lohjalla 2018
ollut, silloin maailman suurimman
jääkarusellin massa oli noin 2,6 miljoonaa
kiloa ja teoreettinen kantavuus 260
tonnia eli noin 2600 henkilöä. Festarilla
jääkarusellin päällä oli korkeintaan 150
henkilöä, eli varmuuskerroin on 17.

3. Tällä hetkellä halkaisijaltaan suurin
jääkaruselli on Minnesotassa, toteuttajana
Chuck Zwilling(joka oli 2018 auttamassa
Käpylehtoa tekemään 122-metrisen), sen
halkaisija on 228 metriä ja massa 19000
tonnia. Käpylehto oli auttamassa
toteuttamisessa. Painavin tehty
jääkaruselli oli Tahkolla huhtikuussa 2019,
massa 23000 tonnia(halkaisija 186 metriä
mutta jään paksuus järkyttävä 0,95
metriä!) ja tekijöinä tiimi ‘Kuopio great
balls of ice’: Janne Käpylehto, Ville
Haapasalo, Ismo Apell. Useat tiimit eri
puolilla maailmaa sahaavat jääkaruselleja.

Kuten Chuck Zwilling totesi, meneillään
on ystävällinen kilpailu ‘Friendly
competition’. Vinkkejä vaihdetaan,
käydään auttamassa rakentamisessa!

4. Miten valtava jäälautta saadaan
pyörimään? Kuvittele vesilasi, jossa on
kaksi jääpalaa. Ota jääpalat käteen ja
hiero niitä yhteen. Kitka on mitätön. Sama
tilanne on jääkarusellin kanssa. Kiekon
muotoinen karuselli kelluu vedessä ja
vain hetkittäin koskettaa reunaa. Pientä
jääkarusellia on mahdollista pyörittää
jopa sormella. Lohjan 122 -metrinen
jääkaruselli tarvitsi pyöriäkseen noin 300
watin tehon (kaksi sähköperämoottoria
osateholla) eli muutaman kannettavan
tietokoneen tarvitsema teho! Kun
jääkaruselli on kiihtynyt vauhtiin ja
moottorit poistetaan, se pyörii liike-
energiallaan vielä helposti vartin tai jopa
tunnin.

5. Mittaustekniikoita on useita, joista
helpoin pieneen karuselliin on
harppitekniikka tangolla. Mökkirantaan
sahatessa simppelein keino on
moottorisaha, naru ja lapio. Suurissa
karuselleissa käytetään venymätöntä
narua tai laseria. Sahauksessa
moottorisaha on tyypillisin.



Tervetuloa Lohjalle, lämminhenkiseen ja kauniiseen järvikaupunkiin! Lohja sijaitsee
Länsi-Uudellamaalla, loistavien liikenneyhteyksien varrella vain kivenheiton päässä
pääkaupunkiseudusta. Täällä on arki sujuvaa, luonto monimuotoista sekä vapaa-ajan
harrastusmahdollisuudet ylivertaisia. Lapsiystävällinen kaupunki panostaa myös
vahvasti terveisiin kouluihin ja päiväkoteihin sekä korkealuokkaiseen opetukseen.

Lohja on tapahtumarikas kaupunki. Omenakarnevaalit, Menneen Ajan
joulumarkkinat, Jääkarusellifestivaalit, Rantajamit, Lohjan Järvifestarit sekä useat
kesätapahtumat ympäri Lohjaa hemmottelevat paikallisia ja houkuttelevat Lohjalle
tuhansia vieraita. Kaupungin oma sinfoniaorkesteri, mielenkiintoiset museot ja useat
teatterit takaavat korkealaatuisia kulttuurielämyksiä. Lohjalla vietetään vuosittain
myös ainutlaatuista kahvilapäivää, jossa kaupungin 18 ihastuttavaa kahvilaa tarjoaa
parhaimpia herkkujaan, usein musiikin säestämänä!

Lohja tunnetaan myös monipuolisista liikuntamahdollisuuksista, niin talvella kuin
kesälläkin. Kaupungissa sijaitsee tunnettu Kisakallion urheilukeskus ja Länsi-
Uudenmaan paras virkistysuimala, Neidonkeidas sekä palkittu St. Laurence Golf.
Etelä-Suomen suurin järvi, Lohjanjärvi ja 140 muuta järveä takaavat myös
nautinnollisia kalastushetkiä!

Tervetuloa yhteen monista tapahtumistamme, piipahtamaan kuuluisalla Paavolan
tammella tai vaikkapa 110 metrin syvyydessä ainutlaatuisessa Tytyrin
Elämyskaivoksessa. Toivomme näkevämme Sinut myös kesällä 2021, jolloin Lohja
isännöi valtakunnallisia Asuntomessuja. Messualue rakentuu huikeisiin
järvimaisemiin Hiidensalmeen, aivan kaupungin keskustan palvelujen
tuntumaan. Tontteihin ja asuntoihin voit tutustua osoitteessa asuntomessut.fi/lohja.

visitlohja.fi
kotilohjalta.fi

Seuraameitä Facebookissa ja Instagramissa,
jotta kuulet ensimmäisenä uusimmat käänteet!

#jääkarusellifestivaali #karusellifestivaali #icecarouselfestival
#talvenparaspyöritys #lohja #järvikaupunki #JKF20

@icecarouselfestival @jaakarusellifestivaali


