
 

 
Kauneimmat virret -konsertti pe 1.10. klo 19-20 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki. 
Kauneimmat virret on noin tunnin mittainen kattaus suomalaisia ja 
ulkomaalaisia virsiä ja koraaleja eri muodoissaan. Virsiä kuullaan 
Laivaston soittokunnan soitto-osasto 1:n ja Juha Ketolan 
tulkitsemina. Niitä on käsitelty myös koraalialkusoittojen ja 
fantasioiden muodoissa. 
Virret kattavat koko ihmiselämän vaiheet iloineen ja suruineen. 
Tämä konsertti tarjoaa yhdenlaisen läpileikkauksen ja myös 
yleisöllä on mahdollisuus päästä laulamaan mukana. Konserttiin on vapaa pääsy.  
Lisätietoja: laivastonsoittokunta@mil.fi   https://www.facebook.com/events/571254777408666/ 
 

 
Korihait - korisliigan runkosarjan kotipelit kaudella 2021-2022 
Uusikaupunki Areenalla (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki.  
Pe 1.10. Klo 18:30 Korihait – Kauhajoki 
La 9.10. Klo 17:00 Korihait – Salon Vilpas 
Ke 20.10. Klo 18:30 Korihait – Kobrat 
La 30.10. Klo 17:00 Korihait – Kouvot 
Tarkista otteluajat, muutokset mahdollisia Uudenkaupungin Korihait | Ottelut ja 
liput   Yleisöä pyydetään ottamaan huomioon koronaturvallisuus: saavu peliin oireettomana, huomioi 
käsihygienia ja etäisyydet sekä otteluissa on voimassa maskisuositus.  
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Katsojien määrä on rajattu n. puoleen maksimimäärästä, käytettävissä on n. 400 paikkaa. Katsomoissa 
pidetään vähintään yhden tyhjän istumapaikan väli katsojien välillä. Perheet ja seurueet voivat istua 
vierekkäin. Kasvomaskia pidetään koko ottelun ajan. Lippuja on myytävänä ovelta. Irtolippuja on 
myytävänä myös ennakkoon, niitä voit tiedustella Johanna Kutilalta, numerosta 044 540 8734. Lippujen 
hinnat: Aikuiset 17 € *. Eläkeläiset/opiskelijat 12 €. Lapset (7-16 v.) 5 € (*S-etukortilla alennus -2 €) 
Lisätietoja: http://www.korihait.fi 

 
Syystempaus & pihakirppis la 2.10.klo 9-14 
Alinenkatu 9, piha-alue, Uusikaupunki. 

Kenkäkauppa Alinan ja Siivosen Kukkapirtin yhteinen tempaus. 
Myynnissä mm. kukkia, sisustustavaraa, poistotarjouksia, kenkiä, laukkuja, hanskoja, grillimakkaraa, sekä 
kahvia ja pulla.Tervetuloa tekemään ihania löytöjä! 
 

MLL Ipana-Messin tapahtumia 
Rantakatu 15, Uusikaupunki. Toiminta on ilmaista ja kaikille avointa. Vapaaehtoinen kahvi-/teemaksu. 
Ma klo 13.30-15.30 ja ti klo 9.30-12.30   Perhekahvila 
Ke klo 9.30-12.30, Vauvakahvila 
To klo 17-19, Iltaperhekahvila 
Muutokset mahdollisia. Lisätietoja ja ohjelman voi tarkistaa www.facebook.com/mlluusikaupunki 

Luentotilaisuus Uudenkaupungin rauhasta ja Suuresta 
Pohjan sodasta ti 5.10. klo 18:00 Kulttuurikeskus Cruselli, 

Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Kulttuurihistorian emeritusprofessori Kari 
Immonen puhuu Suuresta Pohjan sodasta ja Uudenkaupungin rauhasta. 
Tilaisuuden järjestää Uudenkaupungin Pohjola-Norden. Lisätietoja: 
tuulariitta.karlin@gmail.com 

Työväentalon halpamyynti to 7.10. klo 7–18. 
Työväentalo, Ylinenkatu 12, Uusikaupunki. 
Paikallisten yrittäjien perinteinen syksyn halpamyyntipäivä. 
Tervetuloa tekemään edullisia löytöjä! 
 

Vanhojen tanssit torilla pe 8.10. klo 14:15 
Uudenkaupungin tori, Alinenkatu 32, Uusikaupunki. 
Uudenkaupungin lukion vuoden 2021 vanhat pyörähtelevät torilla 
säkenöivissä asuissaan. Tanssit siirtyivät kokoontumisrajoituksista johtuen 
helmikuulta syksylle, joten nyt vanhojen päiväänsä viettävät lukion 
kolmannen vuoden opiskelijat. Tervetuloa ihastelemaan pukuloistoa! 
Tapahtumalla on säävaraus. Lisätietoja: https://uusikaupunki.fi/kasvatus-ja-
opetus/uudenkaupungin-lukio/tapahtumakalente… 

 

Pike Fest Hauki SM - Jigi Cup, Uudenkaupungin osakilpailu la 9.10. klo 9.30-16.30 
Tapahtumakeskuksena toimii hotelli Aittaranta ympäristöineen. Jigi Cup on rento, kaikille avoin 
viehekalastuskilpailu. Kaudella 2021 järjestetään kuusi osakilpailua eri puolilla Suomea. Voit osallistua 
kaikkiin kuuteen osakilpailuun tai mihin tahansa haluamaasi yksittäiseen 
osakilpailuun. Kilpailuissa sallitaan kaikki vapakalastusmuodot. 
Osallistumismaksu 60 €/65 € /venekunta. Osallistumisen alaikäraja 12 
v. Osallistumiseen tarvitaan vene. Venekunnassa saa olla 1–3 
henkilöä.Samaan aikaan saa olla käytössä maks. 3 vapaa/venekunta. 
Kaikki keinotekoiset viehetyypit ovat sallittuja. 
Lisätietoja: Jigicup2021@gmail.com   https://www.jigicup.fi/ 
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Murhakävely Petäjämäen jäljillä la 9.10 klo 17.30-19 
Lähtö kirjastotalon edestä, Rauhanpuisto, Alinenkatu 34. 
Vieraile rikospaikoilla dekkarikierroksella. Rikoskomisario Petri 
Petäjämäki kollegoineen on selvittänyt rikoksia idyllisessä 
Uudessakaupungissa kahdeksan jännityskirjan verran ja 
yhdeksäs ilmestyy syksyllä 2022. Tule mukaan noin puolentoista 
tunnin rikospaikkakävelylle, jossa Petäjämäen luonut kirjailija 
Rake Tähtinen esittelee niin kirjoissa esiintyneitä murhapaikkoja 
kuin muitakin kirjasarjan keskeisiä paikkoja. 
Rake Tähtinen (s. 1969) on Göteborgissa syntynyt 
uusikaupunkilainen kirjailija, mainosgraafikko, toimittaja ja 
valokuvaaja, joka on työskennellyt viimeiset vuodet lastensuojelun parissa. Jännitysromaanien lisäksi hän 
on julkaissut novelleja eri kokoelmissa ja pakinoita paikallisissa lehdissä. 
Murhakävelylle voi osallistua myös Halloween lauantaina 6.11. klo 17.30. 
Maksimiosallistujamäärä 14 henkilöä/kierros. Hinta 15 €/henkilö. Liput: doerz.com/visituusikaupunki 
Lisätietoja: matkailu@uusikaupunki.fi 

 

Kauppiaantalon Kulttuurisalonki 13.10. klo 18.00-19.30 
Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä portista). 

Miten syntyi Mannapuuroa ja Mansikkaa -tarina, erikoisvieraana Päivi  

Sappinen kertomassa musikaalin kiehtovasta luomisprosessista. Tarjolla 

myös kahvi- ja teepuffetti suolaisten ja makeiden herkkujen kera. Isoon saliin 

mahtuu mukavan väljästi 20 henkeä. Liput 20 €/25 €. Lippuvaraukset 

viimeistään 11.10. mennessä vanhavaentupa@gmail.com/ puh. 041 486 

1942. https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo 

 

Antiikki-Taide Klaara juhlistaa 30-vuotista taivaltaan  
la-su 16.- 17.10. klo 10-16 
Nopperlantie 1, Lokalahti. Antiikki-Taide Klaara toivottaa kaikki antiikin ystävät 
sydämellisesti tervetulleeksi kakkukahville juhlistamaan 30 -vuotista taivaltaan. 
Liikkeessä avoinna ympäri vuoden. Tarkista aukioloajat http://www.antiikkiklaara.fi/ 

 
Diabeteskävely – Liikuntaa ja diabetestietoa la 16.10. klo 13-15 
Sorvakkokoti, Sairaalakatu 12, Uusikaupunki. 
LC Uusikaupunki/Merettaret järjestää yhdessä Vakka-Suomen Diabetes ry:n kanssa 
kaikille avoimen Diabeteskävelytapahtuman. 
Kokoonnumme Sorvakkokodin pihalla klo 12. Tapahtuman aluksi kuntokävely 
tietorastein. Sorvakkokodilla kahvituksen jälkeen lääkäri Marjatta Keihäskoski puhuu 
aiheesta Mitä diabetes tuo tullessaan. 

Tarjolla hyvää tietoa ja kahvia! Tervetuloa! Lisätietoja: tuula.me.pietila@gmail.com 
 

 

Kauppiaantalon Äänimaljarentoutusten sarja alkaa la 16.10. 

klo 12.00-13.30.  Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä portista) 

Vetäjänä äänimaljahoitaja Johanna Laihonen. Hinnat 18e/krt ja 4 lipun sarja 

60e. Tarjolla myös kuppi kuumaa rentoutustunnin jälkeen. 

Äänimaljarentoutusarja jatkuu marraskuussa torstaisin 4.11., 11.11. ja 18.11. klo 

18.30-19.30. Lisätietoja ja lippuvaraukset johanna.laihonen@gmail.com, puh. 

041-4635078  https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo 
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Merellinen ilta – Mereen hautaaminen to 21.10. klo 18-20 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Kauko Isotupa 
luennoin aiheesta mereen hautaaminen. Luentotilaisuudessa noudatetaan 
vielä tilojen suhteen turvavälejä ja maskisuositusta. Kahvitarjoilua ei ole 
järjestetty. 
Merellisen illan luento on jälkikäteen katsottavissa yhdistyksen YouTube -
kanavalta, suora linkki julkaistaan myöhemmin. 
Luento järjestetään yhteistyössä Vakkaopiston ja Uudenkaupungin 
merihistoriallisen yhdistyksen kanssa. 
Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 
 

Kauppiaantalon Hyvinvointiluentosarja, osa 1 Energinen elämä ke 27.10. klo 

18.30-19.30, Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä portista). 

Luennoitsijana hyvinvointiammattilainen Johanna Laihonen. Tarjolla myös talon teetä ja kahvia. 

Luentosarja jatkuu syksyn ja talven mittaan kolmella uudella luennolla. Lisätietoja ja lippuvaraukset 

johanna.laihonen@gmail.com, https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo 

 

Kauppiaantalon hämäränhyssyn kahvi- ja teesalonki 30.10.  

klo 14.00-15.30 Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä portista). 

Salonki-illan aiheena suomalaisille niin rakas kahvi, tarjolla myös kahvi- ja teepuffetti 

suolaisten ja makeiden herkkujen kera. Isoon saliin mahtuu mukavan väljästi 20 

henkeä. Liput 20 €25 €.  Lippuvaraukset viimeistään 28.10. mennessä 

vanhavaentupa@gmail.com/ puh. 041-486 1942 

https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo 

 

 

 

Kun saapuu syys -konsertti su 10.10. klo 16 
Uudenkaupungin Työväentalo, Ylinenkatu 12.  
Minna Bergström ja Jaana Vasama tunnelmoivat ranskalaisia ja 
venäläisiä sävelmiä. 
Liput 20 €  ovelta. Tervetuloa! Lisätietoja: jaana.vasama@tuglas.fi 

 
Tomi Paldanius plays Dire Straits and more pe 15.10 klo 19-21 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Iloa syksyn pimeisiin 
iltoihin kitaramusiikin sävelin. Syksyn 2021 kiertueella kuullaan vanhojen klassikoitten 
lisäksi laaja kattaus uusia kitarasovituksia. 2020 näki päivänvalon Elokuva- ja TV 
sävelmät soolokitaralla albumi ja 2021 CD ja tuplavinyyli Tomi Paldanius Plays Dire 
Straits. Keikoilla soi myös suomiklassikoita kuten esim. Myrskyluodon Maija, Lapin 
Kesä, Finlandia ja Pohjois-Karjala. Tervetuloa fiilistelemään kitaran herkkien sävelien 
ja tarinoitten kera! 
Liput 10 €. Lippuja ovelta tunti ennen konsertin alkua ja ennakkoon Uudenkaupungin 
kulttuuripalveluiden toimistosta, kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi  p. 050 4205 401. 
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Osmo Ikonen Swings pe 22.10. klo 19-21 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Laulaja Osmo Ikonen 
on tuttu mm. television SuomiLOVE:sta ja Sunrise Avenue -yhtyeestä. Hän on 
todellinen musiikin monilahjakkuus, joka on jo pitkään tehnyt omaa soolouraansa 
vaihtaen sujuvasti musiikkityylistä ja instrumentista toiseen. 
Swings -ryhmän ohjelmisto koostuu Ikosen omasta tuotannosta, sekä kotimaisista, 
että ulkomaisista pop hiteistä, kaikki uudelleen sovitettuina. 
Svengaavan ja yleisön rytmihermoja kutittelevan bändin sykkeestä vastaavat 
rumpali Tomi Salesvuo sekä basisti Jori Huhtala. Puhallinsooloja taituroivat mm. 
trumpetisti Jukka Eskola ja pasunisti Antti Rissanen. 
Liput: 27,50 €. Lippuja ovelta tuntia ennen konsertin alkua ja ennakkoon 
Lippupisteeltä: https://www.lippu.fi/event/name-14162041 ja Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden 
toimistosta: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi / 050 4205 401 
 

Ikimuistoinen ilta - Lea Laven su 24.10 klo 16 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Lea Lavenin pitkä ja 
näyttävä ura käynnistyi 60-luvulla Seitsemän Seinähullun veljeksen solistina. 
Ensimmäinen levy (Se jokin) on ilmestynyt vuonna 1969, ja sen jälkeen Lea on 
levyttänyt 21 uutta levyä. Lean rakastetuimpia hittejä ovat mm. Ei oo, ei tuu, Tumma 
nainen ja Aamulla rakkaani näin.  
Lean uran merkittäviä saavutuksia ovat olleet myös kaksi Syksyn Sävel- voittoa 
sekä suosittu Leidit lavalla -kiertue yhdessä Katri Helenan, Paula Koivuniemen ja 
Marion Rungin kanssa. Vuonna 2009 Lea vastaanotti arvostetun Kullervo Linna-
palkinnon. Lea valloittaa edelleen tanssilavoja tummalla äänellään. 
Keväällä 2020 Lea avasi yhdessä Petri Haapasalon kanssa Ikimuistoinen ilta -konserttisarjan Turun 
Kaupunginteatterissa. Loppuunmyyty konsertti sai huiman suosion ja kiertueelle on luvassa jatkoa 
muissakin kotimaisissa konserttitaloissa. 
Liput 27,50 €. Lippuja ovelta tunti ennen konsertin alkua ja ennakkoon Lippupisteeltä 
https://www.lippu.fi/eventseries/name-2781850 ja Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden toimistosta 
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi / 050 4205 401 
 

 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 
 

 

 

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15 tai sopimuksen mukaan. Ryhmät aina sopimuksen mukaan. 
Wahlbergin museotalo on Uudenkaupungin museon pääkohde, joka sijaitsee ruutukaava-alueella, 
entisessä komeassa tupakkatehtailija Fredrik Wahlbergin porvaristalossa. Talon huoneissa ovat säilyneet 
koristeelliset kaakeliuunit ja taidokkaat kattomaalaukset aivan 1900-luvun alusta. Osa uuneista ja 
kattomaalauksista sekä salongin käsinmaalatut tapetit ovat alkuperäiset jo 150 vuoden takaa. Wahlbergin 
talon alakerran huoneissa voi melkein kuvitella piipputupakan tuoksun ja naisten silkkihameiden kahinan. 
Museotalon yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan merellistä historiaa. Merimieskirstut, 
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matkamuistot, laivataulut tai kapteenin navigointivälineet kertovat mielenkiintoisesti tästä historiasta. Myös 
uudempi laivanrakennus ja telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon yläkerrassa. Perusnäyttelyn 
lisäksi museotalossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. 
29.10.2021 asti esillä näyttely Rauhan paikka, joka esittelee sitä Uuttakaupunkia, joka oli suuren 
Pohjan sodan vuonna 1721 päättäneen Uudenkaupungin rauhan näyttämönä.  

Rauhan paikka -näyttelyn päättäjäiset ke 27.10 klo 17-19 
Uudenkaupungin museon vuoden 1721 rauhaan liittyvä näyttely 
Rauhan paikka päättyy 29.10. Vielä on mahdollisuus tulla 
tutustumaan näyttelyyn Wahlbergin museotaloon keskiviikkona 
27.10 klo 17-19. Vietämme museossa siis näyttelyn päättäjäisiä, 
kun avajaiset jäivät kokoontumisrajoitusten johdosta alkukesällä 
väliin. 
Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi, maksuvälineenä 
käyvät niin Museokortti, ePassi, Smartum kuin Smartumkin. 
Tulethan museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. 
Museossa on asiakkaillemme vahva kasvomaskisuositus. 
Muokkaamme ohjeita ja sallittua ryhmäkokoa vallitsevien määräysten mukaan. 
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 
 

Uudenkaupungin Automuseo 
Autotehtaankatu 11. Avoinna joka päivä klo 11-17. 
Automuseon kokoelmissa on reilusti yli sata autoa, hyvä valikoima 
veteraanimopoja, muutama moottoripyörä sekä kaksi lentokonetta. 
Kolmessa avarassa näyttelyhallissa on myös paljon muuta 
nähtävää. Autojen merkki- ja mallivalikoima on monipuolinen, 
Kupla-Volkkarista Cadillaciin ja enemmänkin.  
Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset. 
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 
 
 
 

 

Pakkahuoneen kahvion näyttelytila su 3.10 asti 
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 
Meeri Koutaniemi, Taidekeramiikkaa. Kahvila on avoinna joka päivä su 3.10. asti klo 8-20. 
https://karilla.fi/tapahtumat/ 

Pakkahuoneen kahvio suljettu 4.10 alkaen, avautuu jälleen keväällä 2022. 

Käsillä nyt - Ulla-Maija Vuorisen ja Aija Möysän 
luonnonväritekstiilejä Runonkulman Galleriassa 
23.10. asti, Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. 

Runonkulman Gallerian "Käsillä nyt" -näyttely esittelee luonnonvärien 
ihmeitä tekstiileissä. Näyttelyn taiteilijat Ulla-Maija Vuorinen ja Aija 
Möysä ovat tuoneet esille eri tekniikoin värjättyjä tekstiilejä. 
Näyttelyteosten kautta voi värjäystekniikoiden lisäksi tutustua myös 
erilaisiin käsityötekniikoihin. Aija Möysä on paikalla galleriassa 
esittelemässä näyttelyä keskiviikkona 13.10. klo 16-19. Teokset ovat 
esillä 29.9.-23.10. ja galleria on avoinna ke 16-19 ja la 11-15. 
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 
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Galleria-Taidelainaamo Horisontti  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13. 

Näyttelyssä salin puolella Hiltu Sallinen sekä Saana ja Olli. Studiossa esittäytyy 

nuori taiteilija Jodis Maria Rannveigardottir. Avajaiset torstaina 7.10. klo 18. 

Esillä uusikaupunkilaisten ja vierailevien taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi 

taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-hinnalla teoksia kotiin. Horisontti 

tarjoaa aloitteleville ja nuorille taiteen harrastajille mahdollisuuden saada teoksiaan 

esille. Lisätietoja: galleriahorisontti@gmail.com   www.facebook.com/rantagalleria/ 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti-pe klo 13-17 ja la klo 10-14 ja ain ko 
ovi o auk. Vapa pääsy. Hahmopellosta, Iloisista tuoleista ja virkatusta SAABista 
tuttu naisporukka on loihtinut noin 14 000 tupsuista tehtyjä hyvänmielen teoksia. 
Näyttelyssä on esillä esim. kolmen metrin korkuinen tupsuteos Kaupunginlahden 
rannasta ja torilta, tupsukukkia ja ihastuttavia jakkaroita. 
 

Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa 
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki.  
Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely kokoaa yhteen 
kymmenen vuoden aikana tuotetut pienoisteokset. Näyttely on avoin yleisölle museon 
pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 10-18. Näyttely esittelee kiehtovia 
minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin ja 
vessoihin. Esillä on yli 40 työtä. 

Galleria Raimon Kammari – Sonja Lehdon -näyttely 1.-29.10. 
Pankkitie 1, Kalanti. Avoinna ti 13-19, ke-pe klo 10-16.  

Kulttuurikeskus Crusellissa  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 

Jussi Mikael Grönlundin muistonäyttely 4.10. asti 
Avoinna Pe 1.10. klo 10–16, La 2.10 klo 13–18, Su 3.10 klo 13–18, Ma 4.10 klo 10–
20.Juhani Mikael Grönlundin Muistonäyttely (1944-2020). Jussi Grönlund teki 
kuvataidetta koko elämänsä ja häntä voisi kutsua taivaan ja meren maalariksi. Jussi 
maalasi vähintäänkin toistatuhatta tutkielmaa auringonlaskuista, osa niistä tuhoutui 80-
luvun loppupuolella tulipalossa. Lähes kaikki maalaukset hän jätti kesken eikä signeerannut niitä. Näyttelyn 
ovat koonneet tyttäret Mi ja Li.  

”Fantasiaa ja realismia” - Vakka-Suomen Taideyhdistyksen näyttely 10.10.-2.11.  
Avoinna ma-pe klo 10-16 ja sunnuntaisin klo 12-16. 

 

Ihana vanhat kaffekupit –näyttely 17.10.-27.11.  
Kauppiaantalon Kotimuseo, Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä portista). Museovierailut 

johon kuuluu tunnelmallinen kahvihetki isossa salissa varattavissa etukäteen sopimuksen mukaan 

vanhavaentupa@gmail.com/ puh. 041 486 1942 https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo 
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Mannapuuroa ja mansikkaa 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Musikaali 
ystävyydestä, rakkaudesta ja ylivertaisesta ysäristä. Neon 2 -yhtyeen 
musiikin ympärille rakennettu tarina seilaa risteilylle yhdessä 
kouluaikaisten ystävysten kanssa, jotka muistelevat nuoruuttaan 90-luvun 
alun pikkukaupungissa. 
Opettajien jallittamisen, taskulämpimän kiljun juomisen ja tulevaisuudesta 
haaveilun lisäksi yhden kevään ja kesän aikana ehditään kokea kaikki 
ihmiselon suurimmat tunteet ensirakkaudesta pettymyksiin. 
Mutta miksi Mikko lähtikään? Mitä tapahtui sille yhdelle Heinoselle? Ja jos 
tilaisuus tulisi, löytyisikö sitä ensirakkaudenkemiaa vielä 27 vuotta 
myöhemmin? Näytelmässä ei esiinny Neon 2 laulajia! 
Ohjaus Laura Hurme. Käsikirjoitus Päivi Sappinen 
Esitykset 23.10.-11.12.2021. Liput 28 €/15 €, lippu.fi tai teatterin 
toimistosta teatterin toimistosta, toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai p. 
02 8451 5440. 
Lokakuussa: la 23.10. klo 13 ja 18, pe 29.10. klo 19 ja la 30.10. klo 18. 
Marraskuussa: pe 12.11. klo 19, la 13.11. klo 13, ke 24.11. klo 19,  
pe 26.11. klo 19 ja la 27.11. klo 18. 
Joulukuussa: ke 1.12. klo 19, pe 3.12. klo 19, la 4.12. klo 13 ja klo 18,  
pe 10.12. klo 19 ja la 11.12. klo 18. 
 

 
Uudenkaupungin uimahalli 
Koulupolku 5, Uusikaupunki, puh. 050 420 5203. Uimahalli on oikea 
vesiliikunnan keidas. Saman katon alta allasosaston lisäksi löytyvät mm. 
kahvio, kuntosali, judosali sekä rohkeimmille hauska vesiliukumäki.   
Ma.........................   8.00 - 21.30 
Ti...........................   6.00 - 21.30 
Ke......................... 11.00 - 21.30 
To..........................  6.00 - 21.30 
Pe.........................   8.00 - 21.30 
La......................... 12.00 - 17.30 
Su......................... 12.00 - 17.30 
Uintiaika päättyy arkisin klo 21.00 viikonloppuisin klo 17.00.  
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 
 

 
Hiihto- ja kuntoputki Vahterusring 
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki. Puh. 02 844 3939, info@kuntoputki.fi 
Vahterusringissä on aina ihannesää. Noin kilometrin pituinen lenkki 
maastoradan varrella on vaihtelevaa (korkeuseroja 16 m). Hiihtolenkin lisäksi 
Vahterusringissä on kuntorata esim. lenkkeilyyn, rullaluisteluun ja pyöräilyyn. 
Avoinna joka päivä älykortilla klo 6-22. Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 
ja viikonloppuisin klo 10-14. Vahterusring on avoinna normaalin aikataulun 
mukaan, ja putkessa noudatetaan tarkkoja toiminta- ja hygieniaohjeita. 
www.vahterusring.fi 

 

Suvi-uinnit Metsälehdon saunalla tiistaisin klo 18-20 
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki. 

Sauna on lämmin klo 18 alkaen. Saunamaksu on 2 €/aikuiset ja 1 €/lapset alle 12 v. 

mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta
http://www.vahterusring.fi/


Tervetuloa kaikki halukkaat nauttimaan uimisesta ja saunomisesta! Ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. 

Tullaan mukaan vain terveinä ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta! Järjestää Vakka-Suomen Latu. 

https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/ 

 
Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 12
Kokoontuminen Pingviinipuistossa, Ruokolanjärven rannalla.  
Vetäjänä koulutettu maastopyöräilyohjaaja Timo Majuri, p. 040 7427222. 
Mukaan voi hyvin lähteä, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta maastopyöräilystä. 
Lenkeillä ajetaan sen mukaan, minkä tasoisia osallistujia on mukana. Vaatetus 
kannattaa valita sään mukaan ja kypärän käyttö on turvallisuuden vuoksi edellytys 
osallistumiselle. Myös suojuksien käyttö on suositeltavaa, esim. ajohanskat. 
Suomen Ladun/Vakka-Suomen Ladun tapahtumissa on voimassa 
tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus. Osallistujilla on suositeltavaa olla myös oma 
kattavampi tapaturmavakuutus. 
Lisätietoja: https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/ 

 
 

Pamprinniemen luontopolku Pyhämaassa 

Luonnonkauniissa Pyhämaassa sijaitsee merellinen Pamprinniemen luontopolku. 
Sen pituus on noin 4 km. Lähtö polulle tapahtuu Pyhämaan Kettelistä, Hauintien 
varrelta (opasteet paikan päällä). Alue on sekä luonnon- että linnustonsuojelun 
kannalta merkittävä, sillä se on säilynyt luonnonmukaisena ja kuuluu Natura 2000 -
alueisiin. Polku tutustuttaa kulkijansa upeaan merelliseen luontoon, mutta toisaalta 
luontopolun keskivaiheilla on paikoin iäkästä kuusivaltaista korpipainannetta sekä 
vanhoja ja uhkeita mäntyjä. Myös lintukanta on monipuolista. Seurakunta on 
rakentanut polun varrelle Raamattuaiheisia tauluja, joiden teemat vaihtuvat 
vuosittain. Kartan luontopolusta löydät täältä. 
 

 

Hiunjärven luontopolku 
Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan pohjoispuolella ja on 
sijainnistaan huolimatta säilynyt rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on 
pinta-alaltaan n. 12 ha, j osta noin kolmannes on umpeenkasvavaa 
rantaluhtaa. Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii 
alueen kokoon nähden varsin monipuolinen linnusto. Luontopolun varrelta 
löytyy laavu ja lintutorni. Luontopolulle pääset lähtemään Saarniston koulun 
läheiseltä tunnelilta sekä myös Juolukkatien ja Otavakujan päästä. 
Tunnelilta on laavulle n. 1 km. Pisin lenkki tunnelilta n. 3,8 km ja lyhyempi 
n. 3,2 km. Juolukkatien päästä laavulle n. 0,7 km. Pisin lenkki sieltä n. 3,6 
km ja lyhyt n. 1,4 km. Otavakujan päästä ovat lyhimmät reitit (2 yhtä pitkää) 
laavulle n. 1,4 km. Sieltä on pitkä lenkki n. 3,3 km ja lyhyt n. 2,8 km. Polku on merkitty maastoon 
oransseilla vinoneliöillä sekä lähtö- ja risteyspaikoissa sijaitsevilla kartoilla.  Kartan polusta löydät täältä. 

Velhoveden rengastie  

Velhoveden Rengastie vie Uudenkaupungin pohjoiseen saaristoon, 
Makeanvedenaltaan ympäri. Pituutta pääreitillä on noin 50 km. 
Rengastien sivureitit vievät Lepäistentien ja Lyökintien kääntöpaikoille, 
Pyhämaan kirkonkylään ja Pitkäluodon niemenkärkeen sekä Männäisten 
ruukkialueelle. Pääreitti on viitoitettu myötäpäivään tienvarren 
pyöräilyreittimerkeillä. Pääreitti on merkitty oranssilla ympyrällä, sivureitti 
vihreällä ympyrällä. Reitin suunta on merkitty nuolella. Tällä reitillä 
pyöräilet tai autoilet saarelta toiselle. Karttaesitteestä (jaossa matkailutoimistossa) ja nettisivuilta löydät 
numeroidut maisema- ja levähdyspaikat, uimarannat, mielenkiintoiset kohteet ja palvelut. Velhoveden 
tarinapaikat on merkitty esitteeseen ja nettisivuille aakkosilla ja mastoon aakkosellisin opastein. Pääreitillä 
opastaulut ovat oranssit, sivureitillä vihreät. Opastaulut on varustettu ruutukoodeilla, jotka toimivat 
matkapuhelimen sovelluksella. Ruutukoodista aukeavasta linkistä voit lukea tarinat puhelimestasi. Tarinat 
myös esitteessä. https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/ 

https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/
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Uudenkaupungin koulut -suunnistuspeli on avoinna pelattavaksi ti 5.-su 31.10. 
Uudenkaupungin koulut -suunnistus on Seppopeli-alustalle tehty mobiilipeli, jota pelataan Uudenkaupungin 
keskustan alueella kulkien, puhelinta tai tablettia apuna käyttäen. 

Suunnista koulujen historiaan! 

Uudenkaupungin keskustan kouluelämä on tällä hetkellä hieman hujan hajan uutta sivistys- ja 
hyvinvointikeskus Wintteriä rakennettaessa. Nyt onkin hyvä aika tutustua siihen, millaisia kouluja 
Uudessakaupungissa on aikanaan ollut. Suunnistuksen aikana pelaaja oppii Uudenkaupungin koulujen 
historiasta ja siitä, millaista oli olla koululainen ennen vanhaan. 
Peli alkaa "Pookin kulmalta" eli Koulukadun ja Ylisenkadun risteyksestä, missä on aikanaan sijainnut 
Uudenkaupungin ensimmäinen koulu. Tällä paikalla on siis pelin ensimmäinen ”rasti”. Suunnistuksen rastit 
kierretään numerojärjestyksessä, ja reittijärjestys löytyy kartasta, jonka voi tulostaa tästä tai hakea 
Wahlbergin museotalosta (Ylinenkatu 11, avoinna ti-pe klo 12–15) tai Passarista (Rauhankatu 10, avoinna 
ma-pe klo 9-15). 
Jokaisessa suunnistuksen kohteessa on tehtävä, joka aukeaa pelialustalla, kun pelaaja on tarpeeksi lähellä 
rastia. Pelaajan tulee siis mennä ensimmäisen rastin kohdalle (Ylinenkatu 21), kirjoittaa nettiselaimeensa 
play.seppo.io, ja kirjautua sivustolle pelaajana. Suunnistamaan päästäkseen pelaajan täytyy vielä näppäillä 
pelikoodi 7E4ACE. Kannattaa myös muistaa laittaa puhelimen tai tabletin sijaintitiedot päälle. 
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi tai puh. 0443515447 http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

 
Uudenkaupungin rauha -suunnistus 

Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on 
tehty yhteistyönä uusikaupunkilaisten opettajien ja museon 
kesken mobiilipeli, jota pelataan älypuhelimella tai tabletilla. 
Peli tutustuttaa Uudenkaupungin rauhan paikkoihin.  
Suunnistus tapahtuu keskustan alueella. Peli alkaa "Pookin 
kulmalta" eli Koulukadun ja Ylisenkadun risteyksestä, missä on 
ensimmäinen ”rasti”. Suunnistuksen kohteet kierretään 
numerojärjestyksessä. Kartan voi hakea Wahlbergin 
museotalosta (Ylinenkatu 11, ti-pe klo 12-15), Passarista (Rauhankatu 10, ma-pe klo 9-15). Jokaisessa 
kohteessa on tehtävä, joka aukeaa pelialustalla, kun pelaaja on tarpeeksi lähellä rastia. Peli on avoinna 
22.10.2021 asti osoitteessa play.seppo.io. Pelaajan tulee ensimmäisen rastin kohdalle, kirjoittaa 
nettiselaimeensa play.seppo.io, ja kirjautua sivustolle pelaajana. Suunnistamaan päästäkseen näppäillään 
pelikoodi 4AGAC7. Kannattaa laittaa puhelimen tai tabletin sijaintitiedot päälle.  Lisätietoja ja ladattava 
kartta http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

 UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus  
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! Lisättyä todellisuutta hyödyntävä UkiAR-
mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa GooglePlay ja App Store sovelluskaupoissa. Sovellus tarjoaa 
mukavaa omatoimista tekemistä, silloin kun itselle parhaiten sopii, yksin, 
kaksin tai yhdessä perheen, kavereiden tai vaikka työ- tai opiskeluporukan 
kesken. Sovelluksessa on tarinoita 14:ssa pisteessä Kaupunginlahden 
rannalla ja keskusta-alueella. Sovelluksen oppaana kulkee Rauha-niminen 
piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy mobiilisovelluksen näytölle kartalla 
näkyvissä tarinapisteissä. Hän on jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo 
havaintojaan merellisestä ja historiallisesta kaupungistamme reilun 150 
vuoden ajalta ja muistelee vähän vielä menneitäkin. Tukenaan tarinoille 
hän esittelee vanhoja valokuvia Uudenkaupungin museon kokoelmista. 
Lisätietoa ja sovelluksen latauslinkkeihin: https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 
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Kulttuuripolku-esite 
Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit tutustua Uudenkaupungin 
historiaan, nähtävyyksiin sekä muistomerkkeihin omatoimisesti. Tämän 
historiapainotteisen reitin pituus on noin neljä kilometriä ja sen voit taittaa 
mukavasti kävellen tai vaikkapa polkupyörällä. Reitti alkaa entiseltä 
Raatihuoneelta ja kiertää viehättävässä puutalokeskustassamme. Reitin 
varrella on merkittynä 33 erilaista kohdetta. Esitteessä kerrotaan myös 
mitä näissä kohteissa on sijainnut aiemmin, ja missä käytössä ne ovat nyt. 
Kulttuuripolku on mainio infopaketti niin turisteille kuin kaupunkilaisillekin. 
Alla linkit esitteen sähköiseen versioon. Paperisen esitteen voit 
tarvittaessa noutaa käyttöösi toimistoltamme, Rauhankatu 10 (Palvelupiste Passari/matkailutoimisto). 
Esitteestä on saatavilla myös englanninkielinen versio.  
Linkki Kulttuuripolku-esitteeseen     Karttalinkki esitteen karttaan.  
 

Ulkoile ja tutustu Uuteenkaupunkiin  
- Etsi piilossa olevat pikkupatsaat! 
Piiloleikki on sarja pieniä maastoon piilotettuja pronssiveistoksia, joita voi etsiä 
digitaalisen tai painetun kartan avulla. Jokaiseen reittiin liittyy mobiilipeli, joka 
auttaa katsomaan ympäristöä eri näkökulmista ja oppimaan uusia asioita. 
Etsiminen on osallistujille maksutonta. Piiloleikki on yhteisötaiteen ja 
aarteenetsintäpelien (esim. geokätköily) yhdistelmä. Nuoret ovat tehneet 
patsaat työpajoissa, ideoineet ja suunnitelleet reitin. Reitti kulkee 
kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus on noin 4-5 km. Piiloleikkiveistoksia voit etsiä osoitteessa: 
https://piiloleikki.fi/  Paperisia karttoja on jaossa mm. Passarissa, uimahallilla, kirjastossa ja museossa. 
Reitin voi kulkea joko paperisen kartan tai mobiilipelin avulla. 

Tutustu Uudenkaupungin historiaan mobiilioppaiden avulla 
Uudenkaupungin museon oppaista löydät monipuolisesti tietoa kaupungin menneisyydestä. Kaupungin 
sykkivä sydän on Kaupunginlahti rantabulevardeineen. Mutta mitä 
sen ympärillä on ennen ollut? Entä mikä mahtaa olla tuo 
punaiseksi maalattu pitkä puurakennus Ruokolanjärven rannalla? 
Kukahan on tehnyt nuo Rauhanpuiston patsaat? Mitenköhän 
uusikaupunkilaisnuoriso on ennen viettänyt vapaa-aikaansa, ja 
etenkin missä? Millaista oli Uudenkaupungin elämä sisällissodan 
aikana? Mitkä olivat lapsille merkityksellisiä paikkoja runsaan 
sadan vuoden takaisessa Uudessakaupungissa? Ja missä se 
Uudenkaupungin rauha 1721 oikein solmittiin? Näihinkin 
kysymyksiin löytyy vastaukset Uudenkaupungin museon julkaisemista Seinätön museo -
mobiilioppaista.  Opas Ruokolanjärven ympäristön historiasta ja opas Uudenkaupungin rauhan 
tapahtumapaikkoihin ovat myös kuunneltavissa. 
Saat lisätietoa ja linkit oppaisiin Uudenkaupungin museon sivuilta:  
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo  museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447. 

Uudenkaupungin museon verkkonäyttelyitä 
Uudenkaupungin museon sivujen kautta pääset tutustumaan useisiin 
verkkonäyttelyihin. Virtuaalisesti voi tutustua mm. Uudenkaupungin 
talojen tarinoihin, jatkosotaan, joulu- ja uuden vuoden perinteisiin tai 
lyhyille virtuaalikierroksille Wahlbergin museotaloon jne. 
Verkkonäyttelyihin pääset http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
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neuvoo ja palvelee kaikissa Uudenkaupungin matkailuun liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat, 
esitteet, kartat, opasvälitys, retkipaketit ryhmille, polkupyörävuokraus kesällä (myös sähköpyöriä), 
verkkokalastus- ja yleiskalastusluvat kaupungin vesille. Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia 
postikortteja ja kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. Asiakkaiden käytössä on tietokone ja langaton netti. 
 

  

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia 
Toimistomme ovat avoinna: ma-pe klo 9-15.00.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5333, 050 420 5425 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia 
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