Hyvän mielen kirjavinkkausta Uudenkaupungin
kirjastossa1.11. klo 18 - 19:30
Alinenkatu 34, Uusikaupunki.
Kirjastonhoitaja Lauri esittelee kirjoja mielen hyvinvoinnista ja
toipumisesta ja kirjoja, joista tulee hyvä mieli.
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin
kaupunginkirjasto ja Vakka-Suomen mielenterveys ry.

Hehku-karnevaali 4.11. alkaen klo 17-19
Rauhanpuistossa ja koko keskustan alueella. Koko
perheen yhteisöllinen Hehku-karnevaali tuo iloa ja valoa ja
keskelle pimeintä syksyä. Maksuton ja kaikille avoin
iltatapahtuma. Hehku-karnevaalissa julkistetaan myös
yleisöäänestyksellä valittu Vuoden Hehkuvin persoona 2022
ja palkitaan illan paras Halloween-asu!

Hehku-karnevaalin ohjelmassa:
"Telttalavalla"
klo 17 musiikkia: "Duo Kekkoset" – Jukitsu & Takala
klo 17.30 Ukrainalaiset esiintyvät
klo 17.45 Jukitsu & Takala
klo 18.00 Vuoden Hehkuvimman persoonan julkistaminen

klo 18.15 Liikunta- ja hyvinvointikeskus Ellenin tanssiesitys
klo 18.30 Illan parhaiden Halloween-asujen palkitseminen
klo 18.40 Jukitsu & Takala
Ohjelmaa puistossa:
Wasaborgin talli: poniajelua ja ponien rapsutusta
MLL Uusikaupunki: kasvomaalausta ja valotikkujen jakoa
Valopalloilla jongleeraava harlekiini
Lisäksi puistossa esillä:
Villilän mehiläistarha
Kalannin Säästöpankki
Kalannin Vankka (seuratuotteiden myyntiä ja toiminnan esittelyä)
Eva Kotlarova (slovakialaisia leivonnaisia)
Saara Merkki (irakilaisia leivonnaisia)
Jenna Laine (käsitöitä)
Piia Luotonen (koruja)
Laitilan ukrainalaiset (ukrainalaisia leivonnaisia)
Minna Bergström ja Mia Laivo (herkkuja)
Huom. Ajat viitteellisiä, muutokset mahdollisia. Tervetuloa viihtymään!

Katujen kertomaa -ilta ti 8.11. klo 18
Vakka-opiston tiloissa, Kräkin talon yläkerrassa (4. krs,
Koulukatu 7), Uusikaupunki.
Katujen kertomaa -iltojen aikana museonjohtaja Mari Jalava
alustaa valokuvapainotteisessa esitelmässä Uudenkaupungin
kaupunginosien tai katujen historiaa. 8.11. käsitellään mm.
Pietolan, Janhuan ja Santtion asuinalueita. Tilaisuudessa on
aikaa myös kuulijoiden muistoille ja muistelmille. Ilta järjestetään
Uudenkaupungin museon ja Vakka-opiston yhteistyönä, ei
kurssimaksua. Luennolle tulijan on kuitenkin hyvä ilmoittautua
Vakka-opistolle. Lisätietoja: Puh 044 351 5447.
https://uusi.opistopalvelut.fi/vakkaopisto/fi/course/153303

Seniorikino ke 09.11 klo 19-21
Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki.
Ohjelmassa on klassikkoelokuvia 1900-luvulta 2000-luvun alkuun.
Elokuvaesitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta
näytettävästä elokuvasta riippuen esitykseen voi olla alaikäraja.
Esitysten kesto maks. 2 tuntia. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Uudenkaupungin kaupunginkirjasto ja Uudenkaupungin kansalliset
seniorit ry. Lisätietoja: lauri.seutu@uusikaupunki.fi tai puh. 050 420
5383.

Kirjailijavieraana Iida Rauma to 17.11. klo 18-19:30
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A. Uudenkaupungin kirjaston
kirjailijavieraaksi saapuu viimeisimmällä teoksellaan suurta huomiota
valtakunnallisissa medioissa herättänyt Iida Rauma.
Rauma on julkaissut kolme romaania: Katoamisten kirja (2011), Seksistä ja
mat ematiikasta (2015) sekä Hävitys : tapauskertomus (2022). Rauma on
päätoiminen kirjailija, koulutukseltaan poliittiseen historiaan perehtynyt
valtiotieteiden maisteri. Lisäksi hän toimii sanataideopettajana ja on kirjoittanut
kaksi artikkelia luovan kirjoittamisen oppaaseen Kirjoittamisen taide ja taito
(2022), toisen niistä yhdessä Timo Harjun kanssa. Rauman toinen romaani Seksistä ja matematiikasta sai
Kalevi Jäntin palkinnon 2015 sekä Tulenkantaja-palkinnon 2016. Se oli myös ehdolla Euroopan Unionin
kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Ensimmäinen romaani Katoamisten kirja oli ehdolla Helsingin Sanomien
esikoiskirjapalkinnon saajaksi. Viimeisin teos Hävitys on ollut laajalti esillä koulukiusaamisteeman takia. Se
käsittelee myös Turun kaupungin historiaa, ja historiankirjoitusta laajemminkin. Kirjastonhoitaja Lauri Seutu

haastattelee kirjailijaa. Myös yleisön kysymyksille on tilaa. Lisätietoja: lauri.seutu@uusikaupunki.fi tai puh.
050 420 5383

SoiTanTa - aikuisten rytmiikkatunti Ellenin salissa la 19.11. klo 9:30 - 12:00
Liikunta ja hyvinvointi Oy Elleni, Ainonkuja 5, Uusikaupunki.
SoiTanTa on aikuisille suunnattu rytmiikkatunti, joka toteutetaan
yleisön pyynnöstä nyt toisen kerran. Toivotamme kaikki
tervetulleiksi mukaan laulamaan, soittamaan ja liikkumaan
iloisessa ja kannustavassa ympäristössä! Hinta 18 €.
Aamupäivän aikana on lyhyt kahvitauko. Mukaan tarvitset
lämpimät sukat/sisäkengät ja halutessasi vesipullon. Maksutavat
käteinen ja MobilePay (myös laskutus onnistuu, jos esim.
työnantaja maksaa koulutuksen). Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Ellenin Johanna Harikkala-Nurmi puh. 050 564 3374 jharikkala@hotmail.com
Musiikkituvan Päivi Kurkilahti puh. 040 7673925.

Kauppiaantalon Wanhanajan kaffesalonkipäivä su 6.11. ja su 20.11. klo 12-15
Kauppiaantalon kaffesalonki, Alinenkatu 16, Uusikaupunki.
(käynti pihalle vain Kuvalan viereisestä portista)
On taas aika nauttia tunnelmallisista kahvi- ja teehetkistä Kauppiaantalon ison salin
upeassa miljöössä. Pöytävaraukset ja liput vain etukäteisvarauksella FBviestillä tai puh. 041 486 1942.
Wanhanajan popup-kaffesalonkipäivät:
Marraskuu Su 6.11. klo 12-15
Su 20.11. klo 12-15
Joulukuu Su 4.12. klo 12-15
Su 18.12. klo 12-15
Lisätietoja: vanhavaentupa@gmail.com tai p. 041 486 1942.
https://www.facebook.com/kauppiaantalo

Luovien ihmisten vertaistukiryhmä to 17.11 klo 17.30-19
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Kaipaatko innostusta, tukea tai yhteistyökumppaneita omiin luoviin projekteihisi? Tai haluatko vain tulla
nauttimaan muiden ihmisten seurasta kulttuuriaiheisten keskustelujen parissa? Luovien ihmisten
vertaistukiryhmässä eri taidemuotojen harrastajat voivat jakaa ja kehittää ideoitaan, inspiroitua toinen
toisistaan, sekä pohtia syntyjä syviä. Ryhmän tarkoituksena on auttaa osallistujia viemään itselleen tärkeitä
hankkeita loppuun saakka. Mukaan voi tulla, vaikket kokisikaan suunnittelemiasi taiteellisiksi.
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille, ja siellä voi vierailla niin usein tai harvoin kuin itselle sopii.

Seuraava kokoontuminen on to 7.12. Lisätietoja: kulttuurituottaja Joni Pietiläinen, puh. 040 848
6404, joni.pietilainen@uusikaupunki.fi

Korihaiden Korisliigan runkosarjan kotipelit marraskuussa
Ottelut marraskuussa:
Ke 23.11. klo 18.30 Korihait – Salon Vilpas
La 26.11. klo 15.00. Korihait – Helsinki Seagulls
Muutokset mahdollisia. Uudenkaupungin Korihait | Ottelut ja liput
Ottelut pelataan:
Uusikaupunki Areena (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. Käynti
alaoven kautta. Paikoitus Jäähallin parkkipaikka, Koulupolku 1.
Pääsyliput runkosarjan otteluihin
Lippuja on myytävänä ovelta. Irtolippuja on myytävänä myös ennakkoon. Niitä voi tiedustella Johanna
Kutilalta, p. 044 540 8734.
Aikuiset (yli 17v) *17 €
Eläkeläiset ja opiskelijat 12 €
Lapset (7-16v) 5 €
* S-etukorttialennus -2 €

Scrabble-ilta to 24.11. klo 17-19
Uudenkaupungin kirjastossa, Alinenkatu 36, Uusikaupunki.

Kirjastossa pidetään aikuisten Scrabble-ilta torstaina 24.11. klo 17-19.
Scrabble on lautapeli, jossa pelilaudalle kootaan sanoja kirjainlaatoista.
Se, jonka laatat loppuvat ensimmäisenä, voittaa pelin. Mukaan ovat
tervetulleita niin ensikertalaiset kuin Scrabblea aiemmin pelanneetkin.
Pelin lomassa on mahdollisuus juoda kupponen kahvia. Tervetuloa
mukaan kaikki sanasepot!
Lisätietoja tapahtumasta: elina.jalonen@uusikaupunki.fi

Merellinen ilta 24.11. Kaljaasi Olgan tarina
klo 18-19:30
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Kimmo Hotanen kertoo uusikaupunkilaisen kaljaasi Olgan tarinan.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Luento järjestetään yhteistyössä
Vakkaopiston ja Uudenkaupungin merihistor iallisen yhdistyksen kanssa.
Tilaisuudessa on myynnissä yhdistyksen julkaisuja ja esitelmän
päätteeksi on tarjolla kahvia.

Puutalokaupungin joulu - Uudenkaupungin Joulunavaus ja Wanhanajan
markkinat su 27.11. klo 11 – 16.30
Kauppatori ja Rauhanpuisto, Uusikaupunki
Puutalokaupungin joulun virallinen avauspäivä
Koko perheen tapahtuma - Wanhanajan markkinat ja
Joulunkadun avaus.
Ohjelmassa mm.:
Joulumusiikkia, joulupukki & joulumuori tapahtuma-alueella
klo 11 - 16.30 Wanhanajan joulumarkkinat
klo 11 - 16.30 Rauhanpuiston Joulumaa ** Pakkahuone ja
Santtioranta
klo 11 - 14 Talutusratsastus, Rauhanpuisto ** maksullinen,
Wasaborgin talli
klo 12 - 16 Wahlbergin museotalon joulu ** vapaa pääsy, Ylinenkatu 11
klo 12 - 16 Joulukoristeiden kierrätys- ja vaihtopiste ** kierrätyskeskus, Liljalaaksonkatu 10
klo 11 Joulumuorin leikkihetki, torilava
klo 12 Musiikkituvan joulumuskari, torilava
klo 13-14 Opastettu kävelykierros, Tie Uudenkaupungin rauhaan, ** maksullinen
klo 14 Laitilan ukrainalaiset, torilava
klo 16 Pikkujoulurauhan julistus, torilava
** Nuorisovaltuusto: Helmi Rantanen, Masi Pietikäinen, Silja Santaniemi
klo 16.10 Joulukadun avaus, tori ja Alinenkatu
** Joulukadun avauspuhe, Uudenkaupungin Yrittäjät ry, puheenjohtaja Erkka Jäsperlä
** Jouluvalojen syttyminen
n. klo 16.15 Yllätysohjelma, torilava
Muutokset mahdollisia. Lisätietoja tapahtumasta: 0500 717 150 tai 050 5727 123.

Tie Uudenkaupungin rauhaan -opastettu
kävelykierros su 27.11. klo 13-14
Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta ja se päättyy
Rauhanpuistoon, Alinenkatu 34. Kierroksen oppaana toimii
matkailuopas Riitta Kilkku. Tie Uudenkaupungin rauhaan kierroksella kuullaan tämän Euroopan mittakaavassakin
merkittävän rauhan synnystä ja vaikutuksista. Tori ja rauhan
muistomerkki ovat tuttuja, mutta missä asuivatkaan
rauhanneuvottelijat ja missä sijaitsivat heidän kansliansa? Mistä
rauhanneuvotteluissa oikeasti keskusteltiin? Uudenkaupungin

matkailuoppaiden rauha teemaisella opastetulla kävelykierroksella käydään läpi suuren Pohjan sodan,
isovihan ja Uudenkaupungin rauhan aikaisia tapahtumia niin Uudessakaupungissa kuin myös muualla
Suomessa. Lipun 10 € ja paikan kierrokselle voi lunastaa ennakkoon doerz.com/visituusikaupunki
Lisätietoja matkailutoimistosta puh. 0440 515 209. matkailu@uusikaupunki.fi Puh. 0440 515 209.

Puutalokaupungin Joulukonsertti su 27.11. klo 18:00
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Puutalokaupungin Joulun avauspäivä huipentuu tunnelmalliseen
Puutalokaupungin Joulukonserttiin. Tämän vuoden tangoprinssi,
Uudestakaupungista kotoisin oleva upeaääninen Lauri Ketonen, konsertoi
Crusellissa The Stonewalls Bandin kanssa. Vierailijoina myös Leena
Kallonen, Laura Heino ja Ida Kallioinen.
Liput ennakkoon Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden toimistolta,
Kullervontie 11 A, Uusikaupunki (kulttuurikeskuksen alakerrassa). Puh. 050
4205 401 tai kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
Liput myös: www.lippu.fi 18 € + tilausmaksut alk. 1,50 €.

Vauvalorut ti 1.11. klo 11
MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15, Uusikaupunki.

Sateenkaarevien nuorten ryhmä ke 2.11. klo 17-19
Nuorisotalo Vantti, Vuorikatu 11, 23500 Uusikaupunki

Luovan toiminnan paja (7-9 lk) ke 2.11. klo 17-19
Kalannin nuorisotalo, Pankkitie 2, 23600 Kalanti

Satutuokio Uudenkaupungin kirjastossa
to 3.11. ja to 17.11. klo 9.30
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki.
Syksyn satutuokiot kirjaston lastenosastolla, to 1.12. ja to 15.12. Kesto noin 40
min. Lämpimästi tervetuloa satujen maailmaan!
Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi

Halloween juhlat 16-28-vuotiaille nuorille pe 4.11 klo 19-23
Nuorisotalo Vantti, Vuorikatu 11, 23500 Uusikaupunki

Vesidisco Uimahallilla pe 11.11. klo 18-20
Koulupolku 5, 23500 Uusikaupunki

Kirjaston Harry Potter -päivä Pe 11.11. klo 15 – 18
Uudenkaupungin kirjaston väistötila, Alinenkatu 36, Uusikaupunki.
Ohjelmassa on mm. edellisistä tapahtumista tuttu pukukilpailu! Lisäksi
lastenosastolla pääsee pelaamaan pöytähuispausta. Taikasauvapajassa voit
askarrella oman taikasauvasi! Kirjastoauto löytyy väistötilan takaa ja siellä
pääset juomaan kupposen kaakaota ja testaamaan Harry Potter tietämyksesi
tietovisassa. Kaikkien tapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan hieno Harry Potter -legojoulukalenteri.
Myös tietovisan ja pukukisan voittajat palkitaan! Tervetuloa! Lisätietoa tapahtumasta
elina.jalonen@uusikaupunki.fi

Liukumäen laskukisa ti 15.11. klo18-19
Uimahallissa Koulupolku 5, Uusikaupunki.

Tuuli Paasolainen: Hinni-hiiren Omaoma-päivä – musiikkiteatteriesitys ke 16.11.
klo 10 Demotilassa, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki
Tatu ja Patu, Elämä ja teot – näytelmä ti 22.11. klo 18
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Näytelmän esittää Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Linnateatteri.

Lasten Pikkujoulut - Puutalokaupungin joulu

To 24.11. 9:30 – 10 Kauppatorilla
Kauppatorin isoa joulukuusta ovat perinteisesti koristaneet lasten
askartelemat upeat koristeet. Haastamme tänäkin vuonna kaikki
askartelemaan kuusenkoristeita joko kotona, kerhossa,
päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai koulussa!
Säänkestävien, ripustettavien töiden koko saa olla enintään A 5.
Töihin kiinnitetään noin 30 cm:n nauha tai naru (ei kuitenkaan
ompelulankaa, kiitos) ripustamista varten. Tekniikka ja materiaali
ovat vapaavalintaisia. Valmiit työt toimitetaan ma 21.11. mennessä
palvelupiste Passariin, os. Rauhankatu 10. Passarin
aukioloajat: ma ja ke klo 9.00 - 16.30 ja ti, to, pe klo 9.00 - 15.00.
Kaikki askartelut pääsevät kuusen oksille tuottamaan iloa
kaupunkilaisille! Varsinaisena tapahtumapäivänä to 24.11. klo 9.30-10 Joulumuori laulattaa ja leikittää
tuttuja jouluisia leikkejä kuusen ympärillä. Torilla joulupiparitarjoilu.
Ilmoittautuminen toritapahtumaan ma 14.11. mennessä Joulumuorille tekstiviestillä puh. 044 282 8151
tai kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.
Tervetuloa mukaan! Lisätietoja tapahtumasta: kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com

Sateenkaarevien nuorten ryhmä ke 30.11. klo 17-19
Kalannin nuorisotalo, Pankkitie 2, Kalanti.

VPK:n viihdeiltakonsertti ke 30.11. klo 18.30
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki

Nuori soittaa! -konsertti Su 1.12. klo18
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki
Järj. Vakka-Suomen Musiikkiopisto

MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15.

Perhekahvila maanantaisin klo 9.30-12
Vauvakahvila tiistaisin klo 9.30-12.30 (alle 1,5v lapsen perheille)
Perhekahvila keskiviikkoisin klo 14-19 Ilmainen ruokailu noin klo
16 (tarjolla ylijäämäruokaa lounasravintola Merilinnusta ja Vakka-Suomen
sairaalan lounasravintolasta).

Iltaperhekahvila torstaisin klo 17-19.
Muutokset mahdollisia Ma,ti ja to tarjolla kahvia, teetä, leipää, joskus
puuroakin (varaa hiukan käteistä). Saa ottaa omia eväitä, jos haluaa.
Kahvilat ovat kaikkien lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Mahdollisuus
tutustua muihin alueen lapsiperheisiin ja saada lapsille leikkiseuraa.
Tervetuloa leikkimään, juttelemaan ja saamaan uusia ystäviä!
Lisätietoja: Anne-Maija puh. 044 077 0892 tai anne-maija.heila@mll.fi

Uudenkaupungin Teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Lippuvaraukset: teatterin toimisto puh. +358 2 8451 5440 tai s-posti: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi.
Toimisto avoinna: Ti – pe klo 9 – 13, pyhäpäivät pois lukien.
Lisätietoja: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai puh. 02 8451 5440. http://www.uudenkaupunginteatteri.fi

Tankki täyteen, maalla muuttajat
Niin maan perusteellisen hauska näytelmä, on nääs toi Vilenien
elämä sen verran tapahtumarikasta.
Suloa ei ole nopeurella pilattu, mutta kyllä se silti pystyy pirusti
asioita sotkeen. Hualtoasema meni ja Emmi haluaa ompelimon.
Sulon piti ostaa huutokaupasta ompelukone, mutta tyhmyyttään
osti pirun huanokuntosen maatilan. Sinne korpeen ne sitten
muutti. Nyy Sulo on lähetetty kauppaan… Mitä se ny tual kyörää?
Ei, jumalauta, ny se on ostanu lampaita.
Mukana menossa Sulon ja Emmin lisäksi Ulla, Juhana ja
tietenkin Reinikainen, muiden kyläläisten lisäksi.
Teksti: Neil Hardwick ja Jussi Tuominen (dram. Olka Horila)
Ohjaus: Jari Luolamaa
Rooleissa: Kristian Ilmanen, Milka Jääskeläinen, Simo Kivinen,
Irmeli Laiho-Andersson, Jani Laine, Erika Lehtonen, Lea Myllymäki, Jouko Toivonen, Leena Uusikartano
Marraskuussa:
Pe 11.11. klo 19.
La 12.11. klo 13.
Liput: 24 € (sis. käsittelymaksun), opiskelijat 15 € (sis. käsittelymaksun), ryhmälippu 22 € (väh. 16 hlö).

Musikaali Vuonna 85
Juicen, Popedan ja Eppu Normaalin musiikin siivittämä elokuva
unelmista, sammumattomasta elämänjanosta ja palavasta
rakkaudesta kiihkeällä 80-luvulla.
Musikaalissa Tommi törmää elämänsa rakkauteen, Karoliinaan
kesällä. Kadottaa, etsii ja löytää uudelleen – parhaan ystävänsä
Pallen luota. Mauno on ostanut musiikkiliikkeestä kitaran ja haaveilee
elämänsä ensimmäisestä keikasta. Ihmiskohtalot kiertyvät yhteen
neljäntoista päivän ja yön aikana. Ja taas Musta aurinko nousee.
Ohjaus Joonas Suominen. Kesto 2,5 h väliajan kanssa.
Liput 29 €, opiskelijat 20 €.
Rooleissa: Tommi Aaltonen, Kristian Heikkilä, Heidi Hento, Helmi
Hento, Lasse Hento, Valo Hento, Liisa Hämeri, Emma Itäranta, Mikko
Itäranta, Laura Heino, Minna Kolomainen, Mirkka Lumminen, Antti Maantiehinno, Rauno Melos, Terhi
Melos, Marjo Poussu, Miika Puukki, Hannu Takkunen, Laura Tammela.
Bändi: Orkesterin johto ja koskettimet Petri Hatakka, rummut Kimmo Jokila, kitara Eero Laurell/Jani Pelkiö,
basso Santtu Systä.
Esitykset: La 19.11. klo 13 e-i, ke 23.11. klo 19, la 26.11. klo 13.
Joulukuussa: la 3.12. klo 13, pe 9.12 klo 19 ja la 10.12. klo 13.

Hotelli Aquariuksessa, Kullervontie 11.
Petri Nygård Hotelli Aquariuksessa 11.11.
Showtime klo 24.00. Liput voi ostaa ennakkoon hotellin vastaanotosta hintaan
15€/lippu!

Teflon Brothers ja Gringo Hotelli Aquariuksessa 3.12.2022
Showtime klo 21.00 ja 24.00. Liput ovelta 20€.

Hotelli-Ravintola Havussa, Levysepänkatu 1.
Alternative Attack vol.4 5.11.klo 21:00 - 6.11. 2:00
Paikalliset bändit vetävät tiukkaa rockia ja saavat yleisön kuumaksi.
Showtime kello 23 ja liput 20 €/23 €.
Ennakkolippuja voit ostaa osoitteesta liveto.io sekä Hotelli-Ravintola Havusta.
La 05.11. Costee
Pe 18.11. Nelli Matula
Pe 25.11. Stand up -ilta

Bar m’UKI,
Koulukatu 2, Uusikaupunki

La 5.11.Kehä.
Pe 11.11. Atomirotta
La 19.11. K-System
La 26.11. Luuvitonen

Kuvala, Alinenkatu 16, Uusikaupunki.
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala

LiisaKo, Koulukatu 7, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 11-17, la klo 10.00-13.00.
Korttelikirppis, Alinenkatu 20, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe klo 10.30-17.30, la klo 10.30-14.00.

Wahlbergin museotalo
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15.
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,
matkamuistot, laivataulut tai kapteenin navigointivälineet kertovat mielenkiintoisesti tästä historiasta. Myös
uudempi laivanrakennus ja telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon yläkerrassa.
Pääsyliput aikuiset 5 € (Museokortti/Smartum/Edenred/ePassi).
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi tai puh. 044 351 5447. http://www.uudenkaupunginmuseo.fi

Wahlbergin museotalon joulu Su 27.11. - Pe
6.1.2023 Ylinenkatu 11, Uusikaupunki
Wahlbergin museotalo koristautuu jälleen jouluasuun.
Museotalon kalustetuissa huoneissa esitellään
uusikaupunkilaisen porvarisperheen joulunviettoa 18001900-lukujen vaihteessa.
Joulunäyttely avautuu joulumarkkinoiden aikaan
sunnuntaina 27.11., jolloin museo on avoinna klo 12-16
ja tänä päivänä museoon on vapaa sisäänpääsy,
muulloin museon normaali pääsymaksu aikuiset 5 €.
Museon joulu on avoinna seuraavasti:
sunnuntaina 27.11. 12-16
29.11.2022-6.1.2023 tiistaista lauantaihin klo 12-15
(suljettu 6.12. ja 24.12.)
Samaan aikaan museossa avautuu näyttely Pakkasta ja pimeää - elämään talvisessa
Uudessakaupungissa. Tämä näyttely on esillä 31.3. 2023 saakka.
Lisätietoja museo@uusikaupunki.fi puh 044 3515447

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 (käteismaksu).
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo

Pistoja kankaalla - Helena Heinosen neulahuovutustaidetta Runonkulman
Galleriassa 1.-27.11. klo 15
Runonkulman Galleria, Ylinenkatu 38B, Uusikaupunki.
Runonkulman Galleriassa on marraskuussa esillä
raisiolaisen taiteilijan Helena Heinosen taidenäyttely
Pistoja kankaalla. Näyttely esittelee
neulahuovutustekniikalla tehtyjä villamaalauksia ja veistoksia. Galleria on avoinna ke 16-19 ja la 11-15 sekä
su 27.11. 11-15. Pyhäinpäivänä 5.11. galleria on suljettu.
Lisätietoja meku@pikkukylanpuoti.fi
Puh. 0407084776
http://facebook.com/runonkulmangalleria

Kiertorata: taidetta kierrätysmateriaaleista 16.11.
asti
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Näyttely on avoinna ma-ke klo 10-16, to klo 10-18, pe 10-16
KIERTORATA-näyttelyn teokset ovat saaneet alkunsa vanhojen,
aikansa hyvin palvelleiden ja jo unohdettujen tai hylättyjen esineiden
muodoista. Rosoiset, ajan patinoimat ja ruosteen rei´ittämät tarvekalut
ovat kertoneet tarinansa tekijöille, jotka ovat muokanneet ja
piilottaneet ne uusiin teoksiin jatkamaan tarinaa. Ne joskus yllättävät, usein huvittavat ja aina herättävät
tunteita katsojassa. Iso joukko paikallisia tekijöitä on aikaansaanut tämän näyttelyn.
Näyttelyn kuratoi vuoden 2021 ITE-taiteilijaksi valittu Jori Tapio Kalliola. Jokaiselta osallistujalta pääsee
näyttelyyn vähintään yksi työ - mahdollisuuksien mukaan useampikin. Tapahtumakuvan teokset: Hilkka
Knaapinen.

Sinä olet minun lohtuni – Säde Nummisen
Taidenäyttely 18.11. – 16.12.
Kulttuurikeskus Cruselli, Liljelund-halli, Kullervontie 11,
Uusikaupunki. Näyttely on avoinna ma-ke klo 10-16, to klo 1018, pe 10-16. Tamperelaisen taidemaalari Säde Nummisen
koloristinen taidenäyttely tavoittelee vahvoja tunnetiloja. Värit ovat
Säteen intohimo ja hänen akryylimaalaustensa keskiössä on
tunteiden ilmaisu abstraktin kuvataiteen keinoin. Teoksissaan Säde
kuvittaa tunteiden ristiriitoja, jossa yhtä aikaa on tuskaa ja
toiveikkuutta, ahdistusta ja valoa. Värit ovat kirkkaita, aiheet
sykähdyttäviä. Usein jotain toiveikasta voi löytää jopa liki mahdottomasta tilanteesta, kyse on asenteesta.
Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi

Galleria-Taidelainaamo Horisontti
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la
klo 10-13.
Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä! Esillä uusikaupunkilaisten ja
vierailevien taiteil ijoiden teoksia. Gallerian lisäksi
taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-hinnalla teoksia kotiin.
Studiossa on esillä pysyvästi taidelainaamon teoksia.
Marraskuussa nuori taiteilija Suvi Hammar. Kuukauden
taiteilija Tarja Karawatski
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätietoja:
www.facebook.com/rantagalleria/

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti ja to klo 13-17 ja la klo 10-14
ja ain ko ovi o auk. Vapaa 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.
MirriRescue ry Pop Up-varainkeruu kirpputori Tupsulassa.

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
automuseon pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 11-17. Näyttely esittelee
kiehtovia minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin,
kuten vinttiin ja vessoihin. Esillä on yli 40 työtä.

Raimon Kammari, Kalannin kirjaston näyttelytila
Pankkitie 2, Kalanti. Marraskuun näyttelystä vastaa Kalannin Marttayhdistys.
Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.

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

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 15
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/

Talviuintia Metsälehdon saunalla sunnuntaisin klo 16-18
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki.
Sauna on tilava ja antaa hyvät löylyt! Kulkureitti on suojattu osittain
sulatusmatoilla ja matoilla liukkauden estämiseksi. Mukaan kannattaa varata
pieni pyyhe jalkojen alle pukukoppiin, uintitossut tai sukat ja pipo tai muu
päähine. Saunoessa nesteen nauttiminen on tärkeää, joten varaa myös juotavaa
mukaan. Saunan lämmitys ja hoidetaan vuorotellen vapaaehtoisten voimin ja
lämmittäjiltä ei peritä maksua (max. 2 hlö). Lämmitysvuoro tuntuukin kuin
pieneltä sunnuntairetkeltä, kun varaa mukaan mieleiset eväät. Rannasta löytyy
grillipaikka, ja pihapiirissä on grillikota. Tulethan paikalle vain terveenä ja huolehdi hyvästä käsihygieniasta!

Saunamaksut: 5 €/aikuinen, 2 €/lapsi alle 12 v. Järj. Vakka-Suomen Latu.
https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu.

Talviuintia Haimion vapaasaunalla sunnuntaisin klo 15-18
(saunalle saavuttava viim. klo 17)
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on matkaa
noin 14 km Uudenkaupungin keskustasta. Talviuinnin kausimaksu 50 €/henk.
tai kertamaksu 5 €/henk. Lämmitysvuorolla kausimaksu 30 €/henk. Jokisivun
Nuorisoseura hoitaa ja ylläpitää Kalannin Haimiossa kahta saunaa sekä yleistä
uimarantaa. Lisätietoja: Risto Runola puh. 040 7788111.

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. Suotuisissa talviolosuhteissa pääsy luontopolulle onnistuu.

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.

Kasarmilahden esteetön luontopolku ja lintulava
Kasarminlahdentie 8, Uusikaupunki (esteettömän reitin lähtöpiste),
jossa isompi pysäköintialue. Esteetön luontolava ja -polku tarjoavat
mahdollisuuden päästä turvallisessa ympäristössä metsään ja veden
tuntumaan seuraamaan luontoa. Kasarminlahden alue on linnustoltaan
rikas ja toimii myös muuttolintujen levähdyspaikkana. Kasarminlahti
sijaitsee vain vajaan kahden kilometrin päässä kaupungin torilta.
Esteetön luontolava ja-polku tarjoavat hienot näkymät
Kasarminlahdelle ja rantaniityille. Palvelut esteettömällä osuudella:
luontolava, luontopolku, esteetön kompostikäymälä ja
levähdyspenkkejä. Esteettömän osuuden lisäksi lintulavalta voi jatkaa
halutessaan vaativampaa (ei esteetön) reittiä Kasarminlahden laavulle
tai Vionpuhdin nuotiopaikalle. Reitti on mäkinen ja kulkee osin kallion päällä.

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/

Skeittipuisto-pumptrack
Upea skeittiparkki Kaupunginlahden pohjukassa, hienolla
paikalla lähellä keskustaa ja merta. Säävarauksella.
Skeittiparkki on kooltaan 300 neliömetriä ja pumptrack -radan
koko on noin 1000 neliömetriä. Alueen pumptrack-rata on
asfalttipintainen ja koostuu maastoon sovitetuista erilaisista
kaarteista ja kummuista sekä hyppyjä mahdollistavista
kumpuyhdistelmistä. Rata kulkee myös osittain puiden
lomassa, mikä lisää viihtyvyyttä.
Skeittiparkista osa on suunnattu asfalttisena aloittelijatasoisille
käyttäjille temppujen harjoitteluun ja täysbetonien osio antaa
mahdollisuudet harjoitella lajia vaikka olympiatasolle saakka.
Skeittiparkin ja pumptrack-radan yhdistelmässä skeittaajat, scoottaajat ja pyöräilijät pääsevät harrastamaan
lajiaan samassa paikassa. Lisäksi eri alueita on mahdollista käyttää ristikkäin jolloin
reittivalintamahdollisuuksien määrä kasvaa.Skeittipuisto-pumptrack-radan karttalinkki sijaintiin:
https://kartta.uki.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6743209%2C22468403&z=2&title=Skeittiparkki

Uudenkaupungin museon mobiilioppaat
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

Pyhämaan kulttuuripolku mobiilioppaana
Pyhämaan Kotiseutuyhdistys ry ja Uudenkaupungin museo ovat
laatineet yhteistyössä uuden mobiilioppaan Pyhämaan kirkonkylän
alueelta. Älylaitteella käytettävä opas esittelee Pyhämaan
menneisyyttä kaikkiaan kahdeksan eri pysähdyspaikan avulla.
Pyhämaan idyllinen kylämiljöö kutsuu aikamatkalle menneeseen.
Millaista oli elämä luodolla entisaikaan? Miten kylämiljöö on

muuttunut, vai onko se muuttunut? Oppaan avulla saa tietoa mm. Laihosen torpasta, Pyhämaan koulujen
historiasta, kirkoista ja hautausmaasta, Myllynkallion mamsellimyllystä, laivanrakennuksesta ja
kalastuksesta sekä Pyhämaan kaupoista. Mobiilioppaan käyttö on ilmaista ja se toimii älypuhelimella,
tabletilla tai myös tietokoneella. Sen käyttöä varten ei tarvitse ladata erillistä sovellusta, vaan siihen pääsee
normaalisti nettiselaimen kautta. Oppaaseen pääsee osoitteesta: https://tarinasoitin.fi/pyhamaa Aineistona
on käytetty myös Pyhämaan perinnepiirin keräämiä vanhoja valokuvia. Kaikkiaan oppaassa on vanhoja
valokuvia noin 30.
Uudenkaupungin museolle Pyhämaan mobiiliopas on jo 12. Seinätön museo -opas. Kaikki museon
mobiilioppaat löytyvät osoitteesta https://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo

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 työtai 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

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.

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.

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 ja ke klo 9.00-16.30
ti, to ja pe klo 9.00-15.00.

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

