Uudenkaupungin uimahallissa koko marraskuun ajan aarteenetsintää ja kaappiyllätyksiä.
Kuvalassa pyörii lastenelokuvia monena päivänä! https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
Ma 1.11. klo 17.30-20.00 Halloween kutsut perheen pienimmille Nuorisotalo Vantti, Vuorikatu 11.
• Kaikki asuihin pukeutuneet palkitaan! Ei ennakkoilmoittautumista tai pääsymaksua.
Ti 2.11. klo 18.30 Musiikkiopiston Iltamusiikki-konsertti Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11.
• Tule kuuntelemaan Musiikkiopiston oppilaiden soittamaa musiikkia. Vapaa pääsy!
Ke 3.11. klo 11.00 Vauvaloruilua kirjastotädin kanssa MLL perhekahvila, Rantakatu 15.
To 4.11. klo 9.30-10.00 Satutuokio alle kouluikäisille lapsille Uudenkaupungin kirjasto, Rauhankatu 4.
• Mukaan mahtuu 15 lasta huoltajan kanssa.
• Ennakkoilmoittautuminen puh. 050 569 1121 tai kirjasto@uusikaupunki.fi
Pe 5.11. Halloween Nuokkari Nuorisotalo Vantti, Vuorikatu 11.
• 7-9 lk klo 17.00-19.45
toinen aste klo 20.15-23.00
La 6.11. klo 10.15 Koko perheen Halloween-naamiaisluistelu Uudenkaupungin
jäähalli, Koulupolku 1.
• Ohjelmassa vapaata luistelua, ohjattuja leikkejä ja taitavien
taitoluistelijoidemme halloween-esitys. Vapaa pääsy! Parhaat asut palkitaan!
• Buffetissa myynnissä mm. halloween-leivonnaisia.
• Lisätietoja: https://www.facebook.com/vakkasuomentaitoluistelijat

To 11.11. klo 18.30 Uudenkaupungin VPK Viihdeiltakonsertti Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11.
La 13.11. klo 13-15 Vesisankarit -tapahtuma Uimahalli, Koulupolku 5. Normaali uintimaksu
La 13.11 Pakopeli – Uhka Ulkoavaruudesta Nuorisotalo Vantti, Vuorikatu 11.
• Ikäraja: 7.lk alkaen
• Yhteen Pakopeliin mahtuu 7 osallistujaa.
• Ei osallistumismaksua.
• Ilmoittautumiset viimeistään 12.11. mennessä.
• Ilmoittaudu tästä, klikkaa aikaa johon haluat ilmoittautua.
o klo. 10.00-11.30
o klo. 12.00-13.30
o klo. 14.00- 15.30
o klo. 16.00-17.30
Ke 17.11. Roosa Halme, Palikkateatteria MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15.
• Näytös klo 17:30.
• Palikkateatteri on mielikuvituksellinen nukketeatterin muoto, jossa abstraktit puupalikat heräävät
henkiin ja muuttavat muotoaan.
To 18.11. klo 9.30-10.00 Satutuokio alle kouluikäisille lapsille Uudenkaupungin kirjasto, Rauhankatu 4.
• Mukaan mahtuu 15 lasta huoltajan kanssa.
• Ennakkoilmoittautuminen puh. 050 569 1121 tai kirjasto@uusikaupunki.fi
Pe 19.11. klo 18.30 Musiikkiopisto: Aada Puukin konsertti, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11.
Pe 19.- Su 21.11. Wibit-temppurata (Uimahalli, Koulupolku 5)
• Uimahallin normaalit aukioloajat ja normaali uintimaksu
Ti 23.11. klo 17.30 Heijastinseikkailu
• LL Uudenkaupungin paikallisyhdistys järjestää kaikille avoimen maksuttoman heijastinseikkailun
Hakametsän pururadalla (1km). Lähtö liukuvasti 17.30-18.30 aikana, 19.00 lopetus. Lähtö ja maali
kaukalolla. Pururadan katuvalot sammuvat, joten omat taskulamput mukaan (pienille heijastinliivit).
• Säävaraus.
To 25.11. klo 9.30-10.00 Lasten pikkujoulut 2021 (Kauppatori)
• Uudenkaupungin kaupungin virallinen joulukuusi on torilla kaikkien ilona. Kuuseen ripustetaan
perinteen mukaan jouluvalojen lisäksi myös lasten askartelemia upeita koristeita.
• Joulumuori Kerttu Aaltonen laulattaa ja leikittää tuttuja jouluisia leikkejä kuusen ympärillä.
• Piparitarjoilu.
o Ilmoittautuminen toritapahtumaan ma 15.11. mennessä Joulumuorille tekstiviestillä puh. 044
2828151 tai kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com . Tapahtuma on kaikille avoin ja
maksuton.
o Menossa mukana Uudenkaupungin elinkeinopalvelut.
Su 28.11. klo 11:00-16:30 Uudenkaupungin joulunavaus (Kauppatori)
• Markkinat, jouluvalot syttyvät, ohjelmaa.

Su 28.11. klo 12-16 Joulun avaus Wahlbergin museotalossa (Ylinenkatu 11)
• Joulunäyttely Odotusta ja iloa, joulu lasten silmin 1940-luvulta 1990-luvulle.
Ma 29.11. klo 18.00 Mysteeri maatilalla -näytelmä (Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11)
• Liput 12 € / alle 1-vuotiaat lapset maksutta https://www.ideaticket.fi/it/?p=84

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

Dekkarikävely Petäjämäen jäljillä la 6.11. klo 17.30-19.00
Lähtö kirjaston edestä, Rauhanpuisto, Alinenkatu 34.
Rikoskomisario Petri Petäjämäki kollegoineen on selvittänyt rikoksia
idyllisessä Uudessakaupungissa kahdeksan jännityskirjan verran.
Tule mukaan noin puolentoista tunnin dekkarikävelylle, 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. Häneltä on ilmestynyt 8
jännitysromaania, minkä lisäksi hän on julkaissut novelleja eri kokoelmissa ja pakinoita paikallisissa
lehdissä.
Maksimiosallistujamäärä 14 henkilöä/kierros. Hinta 15 €/henkilö. Liput: doerz.com/visituusikaupunki

Korihait - korisliigan runkosarjan kotipelit kaudella 2021-2022
Uusikaupunki Areenalla (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki.
La 6.11.
Klo 17:00
Korihait – Bisons Loimaa
La 13.11.
Klo 17:00
Korihait – Lahti Basketball
La 4.12.
Klo 17:00
Korihait – KTP-Basket
Ke 15.12.
Klo 18:30
Korihait – Tampereen Pyrintö
To 30.12.
Klo 18:30
Korihait – Kataja Basket
Ti 4.1.
Klo 18:30
Korihait – Helsinki Seagulls
La 22.1.
Klo 17:00
Korihait – BC Nokia
Tarkista otteluajat, muutokset mahdollisia Uudenkaupungin Korihait | Ottelut ja liput
Yleisöä pyydetään ottamaan huomioon koronaturvallisuus: saavu peliin oireettomana, huomioi käsihygienia
ja etäisyydet, otteluissa on voimassa maskisuositus. Katsomot: Korona-aikana katsojien määrä on rajattu n.
puoleen istuinpaikkojen maksimimäärästä. Käytettävissä on n. 400 paikkaa. Katsomoissa pidetään
vähintään yhden tyhjän istumapaikan väli katsojien välillä. Perheet ja seurueet voivat istua vierekkäin.
Lippuja on myytävänä ovelta. Irtolippuja on myytävänä myös ennakkoon, niitä voit tiedustella Johanna
Kutilalta, puh. 044 540 8734.
Lippujen hinnat: Aikuiset 17 € *. Eläkeläiset/opiskelijat 12 €. Lapset (7-16 v.) 5 €
(*S-etukortilla alennus -2 €). Lisätietoja: http://www.korihait.fi

Talviuintia Metsälehdon saunalla sunnuntaisin klo 16-18
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki.
Talviuintia sunnuntaisin, sauna-aika on klo 16-18.
Saunamaksu aikuisilta 5 € ja lapset alle 12v. 2 €. Sauna on tilava ja antaa
hyvät löylyt. Uudelta laiturilta on mukava pulahtaa veteen ja kahlatakkin voi
halutessaan. Pukuhuoneita on käytössä kaksi, omansa sekä miehille että
naisille. Lämpimästi tervetuloa niin ”vanhat konkarit” kuin uudet talviuimarit!
Ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Tulethan mukaan vain terveinä ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta!
Järjestää Vakka-Suomen Latu. https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 12
Vakka-Suomen Ladun matalan kynnyksen sunnuntaiset maastopyöräilylenkit jatkuvat!
Säävaraus, ajellaan lumentuloon asti. 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/

Aktivointikeskus Puustin avoimet ovet ti 16.11. klo 12-17
Liljalaaksonkatu 10, Uusikaupunki. Kaupungin eri toimijoiden
yhteenliittymä Puusti järjestää avoimien ovien
tilaisuuden. Aktivointikeskus Puusti on uusikaupunkilaisten
työllistämistä edistävä moniammatillinen toimija, jossa toteutetaan
kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja
mielenterveyskuntoutusta, joka tukee matkaa kohti avoimia
työmarkkinoita.
Puustista löydät: mm. kierrätyskeskuksen, Työpaja Väiskin ja Puustintuvan. Tervetuloa tutustumaan!

Merellinen ilta – Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan to 18.11. klo 18-19.30
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Merellisen
illan aiheena ovat kartat. Marjo T. Nurminen esitelmöi aiheesta - Itämeren
tarina: Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan.
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 Wanhanajan Popup -Kaffesalonki
La 20.11. ja Su 21.11. klo 12-15
La 27.11. ja Su 28.11. klo 12-15
Kauppiaantalon kotimuseo, Alinenkatu 16 (käynti pihalle vain Kuvalan
viereisestä portista), Uusikaupunki
Tervetuloa nauttimaan Kauppiaantalon Wanhanajan kaffesalongin uniikista
tunnelmasta sekä suolaisista ja makeista herkuista haudutetun teen ja tuoksuvan
kahvin kera!
Paikkoja on kotoisassa salongissa 20 hengelle, ja isossa salissa on katettuna pöytiä
erikokoisille seurueille niin, että kaikki istuvat mukavan väljästi.
Huomioithan, että puffettilippuja myydään vain etukäteen puh. 041-4861942 tai
vanhavaentupa@gmail.com
Iltapäiväkahvipuffetin hinta on 15 € yhdeltä ja kaverihintaan 25 € kahdelta hengeltä.
Lisätietoja: https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo

Uudenkaupungin Reserviläisten historiikin julkistamisjuhla ma 22.11. klo 17
Vahterus-sali, Pruukintie 7, Kalanti. Uudenkaupungin Reserviläiset täyttää
tänä vuonna 60 vuotta. Juhlavuoteen liittyen yhdistys julkaisee 60vuotishistoriikin toiminnastaan 1961-2021.
Tilaisuuden kahvitus alkaa klo 16.00, jolloin mahdollisuus tutustua
veteraanimuseoon.
Ohjelma klo 17.00 alkavassa juhlassa:
1. Alkumusiikki (Sotilaspoika) Heikki Hietalan esittämänä
2. Tervehdyssanat
3. Laulupartio Ruotukaverit esittää neljä kappaletta Pekka Harmovaaran johdolla
4. Juhlapuhe Ilkka Kanerva
5. Laulupartio Ruotukaverit esittää kolme kappaletta
6. Kirjan julkistaminen, Teijo Sirniö
7. Tervehdykset
8. Runo esitys Siniristilippumme, Anita Lamminen
9. Yhteislaulu
Toivotaan ilmoittautumista juhlaan tarjoilua varten ja tietoa ruoka-aineallergioista. Ilmoittautuminen viestillä
puh. 0400 123 382. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja: https://uudenkaupungin-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/tapahtuma/60-vuotis-ju…

Lasten Pikkujoulut – Puutalokaupungin joulu to 25.11. 9.30-10.00
Kauppatori, Uusikaupunki. Puutalokaupungin joulunvietto alkaa lasten ikiomilla
pikkujouluilla Kauppatorilla! Joulumuori laulattaa ja leikittää tuttuja jouluisia leikkejä
kuusen ympärillä. Piparitarjoilu. Tervetuloa mukaan!
Kauppatorin isoa joulukuusta ovat perinteisesti koristaneet lasten tekemät 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
22.11. mennessä Raatihuoneelle, Palvelupiste Passariin. Töitä vastaanotetaan
maanantaista perjantaihin klo 9-15 osoitteessa Rauhankatu 10.
Kaikki askartelut pääsevät kuusen oksille tuottamaan iloa kaupunkilaisille!
Ilmoittautuminen toritapahtumaan ma 15.11. mennessä Joulumuorille tekstiviestillä puh. 044 2828 151
tai kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com .
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Menossa mukana Uudenkaupungin elinkeinopalvelut.

Uudenkaupungin Joulunavaus – Puutalokaupungin joulu su 28.11. klo 11-16.30
Uudenkaupungin tori ja keskusta-alue. Puutalokaupungin
joulun virallinen avauspäivä.
Ohjelmallinen koko perheen tapahtuma - Wanhanajan markkinat
ja Joulunkadun avaus.
Jouluisen musiikin soidessa virittäydytään tulevaan joulunaikaan.
Wanhanajan markkinoiden lisäksi torilavalla ohjelmaa
tasatunnein. Tunnelmallinen Rauhanpuisto tarjoaa elämyksiä
kaikenikäisille.
Putiikit notkuvat ihania lahjaideoita ja kahviloissa sekä
ravintoloissa voi nauttia kuumotusta - lämmintä
talvijuomaa. Uudenkaupungin jouluvalot syttyvät illan
hämärtyessä ja kaupungin virallinen joulunaika alkaa.

Ohjelma - muutokset mahdollisia:
Joulumusiikkia klo 12 alkaen.
Joulupukki vierailee tapahtuma-alueella
klo 11 - 16.30 Wanhanajan markkinat
klo 11 - 16.30 Rauhanpuiston Joulumaa
klo 11 - 14 Talutusratsastus, Rauhanpuisto. Maksullinen, Wasaborgin talli
klo 12 - 16 Joulupolku, Rauhanpuisto, omatoiminen, maksuton
klo 12 - 16 Wahlbergin museotalon joulu. Vapaa pääsy, Ylinenkatu 11.
klo 12.00 Joulumuori musisoi, lava
klo 13.00 Joulupukki lavalla
klo 14.00 Joululauluja lavalla, Duo Iiris & Päivi
klo 15.00 Joulupukki lavalla
klo 16.00 Pikkujoulurauhan julistus, torilava. Helmi Rantanen, Nuva pj.
klo 16.10 Joulukadun avaus, tori ja Alinenkatu
Joulukadun avauspuhe, hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso
Jouluvalojen syttyminen
n. klo 16.15 Tuli-illuusio, ArtTeatro
Wanhanajan markkinat: Terttu Lundelin, terttu.lundelin@uusikaupunki.fi
Ohjelma: Teija Isotupa, teija.isotupa@uusikaupunki.fi

Perinteinen Joulupuoti on avoinna su 28.11.-to 23.12.
Rauhankatu 8, Uusikaupunki. Aukioloajat tarkentuvat myöhemmin.
Uusikaupunkilaisten yritysten ja yhdistysten perinteinen joulupuoti.
Lisätietoja: Terttu Lundelin p. 0500 717 150

VPK:n soittokunta & ONE: Viihdeiltakonsertti to 11.11. klo 18:30
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Liput ovelta 10 €.

Muska Babitzin presents: Kirka TRIBUTE! La 20.11. klo 18
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Vuonna 1967
ponkaisi vain 17-vuotias Kirka Babitzin kertaheitolla listojen kärkeen Hetki lyö -biisillä
joka oli käännösversio jenkkiläisen The McCoys-yhtyeen kappaleesta Beat The
Clock. Tätä ennen Kirka oli keikkaillut mm The Creatures -yhtyeen laulusolistina,
(rumpalina Remu Aaltonen!).
Hurjan suosion myötä taustabändiksi vaihtui The Islanders ja hitit seurasivat toisiaan:
Leijat, Ehkä suukon antaa saan jne. Keikalla kuultiin toki rankempaakin materiaalia
kuten myös 1969 julkaistulla ensimmäisellä albumilla joka oli live-taltiointi Kirka
Keikalla.
Ohjelmistossa oli tuolloin mm Little Richardia, James Brownia ja Ray Charlesia.
70-luvun suuria hittejä olivat Venus ja Varrella Virran ja 80- luvulla listojen kärkeen
nousivat mm. Kahden hullun matka ja Soitin vain, kun taas sua kaipaan. Vuonna
1984 Kirka edusti Suomea euroviisuissa sijoittuen yhdeksänneksi kappaleella
Hengaillaan.
Vuonna 1988 Kirka voitti Syksyn Sävelen laululla Surun Pyyhit Silmistäni. Jättihitti tehtiin myös englanniksi
nimellä Sadness in Your Eyes ja se menestyi loistavasti myös muualla euroopassa.
Koko 90-luku oli suuren suosion ja lukuisten hittien aikaa ja vuosikymmenen loppupuolella Mestarit (Kirka,

Hector, Pave Maijanen, Pepe Willberg) rikkoivat katsojaennätyksiä kautta maan.2000-luvulla 50vuotiskiertueen myötä sekä vanhat että uudemmat hitit nousivat listoille.
Vuonna 2005 julkaistu Elämääni eksynyt -albumi jäi kuitenkin Kirkan viimeiseksi ja hän menehtyi
sairaskohtaukseen tammikuussa 2007.
22.9.2020 Kirka olisi täyttänyt 70 vuotta. Konserteilla Muska Babitzin yhtyeineen haluaa kunnioittaa
veljensä muistoa ja hänen musiikkiaan.
Liput 27,50 €. Lippuja ovelta tunti ennen konsertin alkua ja ennakkoon
Lippupisteeltä https://www.lippu.fi/event/name-14161734 ja Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden
toimistosta: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai 050 4205 401 sekä Uudenkaupungin Matkailutoimistosta,
Rauhankatu 10, avoinna ma-pe klo 9-15.

Lauluyhtye BREVIS - Karpaattien talvinen tarina su 21.11. klo 15
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Lauluyhtye Brevis on perustettu vuonna
2012 Mukatševon kaupungissa Taka-Karpatiassa. Brevis on seitsemän lahjakkaan nuoren naisen ja
miehen a cappella -ryhmä. Yhtyeelle on ominaista laulannan
kaunis sointi, moniäänisyys, hienostunut musiikillinen tyylitaju,
erinomainen ammattimaisuus ja mestarillinen esitystaito.
Yhtyeen ohjelmistossa on satoja erityyppisiä teoksia, joista
suurimman osan voi kuulla ainoastaan Brevis-yhtyeen
esittämänä. Omien sovitustensa ansiosta yhtye on onnistunut
luomaan omanlaisensa konseption konserttiohjelmista, joille on
ominaista syvällinen sisältö ja huolella mietitty kokonaisuus.
Yhtye on onnistunut yhdistämään erilaisia musiikkityylejä - hengellisestä musiikista klassiseen,
autenttisesta ukrainalaisesta kansanmusiikista jazziin - kuin luomaan uskomattoman ilmeikkään
näyttämöllepanon. Brevis on Ukrainassa kysytty vieras monilla festivaaleilla, television musiikkiohjelmissa
ja show’ssa. Se konsertoi aktiivisesti myös ulkomailla kuten Itävallassa, Saksassa, Sloveniassa,
Ranskassa ja Latviassa.
Yhtye on ensimmäistä Suomen kiertuettaan varten valmistanut uuden konserttiohjelman, joka on nimeltään
Karpaattien talvinen tarina. Konsertin ohjelma on musiikillinen matka Karpaateilla ennen joulua.
Ohjelmassa on lauluja, joita esitetään Karpaattien alueella talviaikaan, joulua odotettaessa ja jouluna.
Karpaattien talvinen tarina on verraton musiikkiteos, joka valloittaa kuulijan ensi tahdeista lähtien. Se on
harmoninen kokonaisuus todellista ukrainalaista värikkyyttä ja muinaisten joululaulujen - koljadien ja
štšedrikien - säveliä. Ukrainalaisen moniäänisen laulannan kauneus yhdistettynä ääni- ja visuaalisiin
efekteihin saa aikaan unohtumattoman ja erityisen esityksen. Hyvä jouluinen juhlamieli ja mieltä nostattava
joulun odotuksen tunnelma on taattu jokaiselle kuulijalle!
Liput: 15 €. Lippuja ovelta tunti ennen konsertin alkua ja ennakkoon
Lippu.fi https://www.lippu.fi/event/name-14162095 ja Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden toimistosta:
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai 050 4205 401 sekä Uudenkaupungin Matkailutoimistosta, Rauhankatu
10, avoinna ma-pe klo 9-15.

Pikkujoulukonsertti Kalannin kirkossa su 21.11. klo 18
Kalannin kirkko, Pyhän Olavintie 6, Kalanti. Tunnelmallisia joululauluja
Pikkujoulukonsertissa laulavat Jussi Lammela ja Rami Rafael, säestäjänä
Eveliina Leino.
Liput 12 €, ovelta tuntia ennen konsertin alkua. Ennakkoon palvelupiste
Passarista, Rauhankatu 10, Uusikaupunki (ma-pe klo 9-15).
Konsertin järjestää Männäisten tori ry.
Lisätietoja: Puh. 050 5688 710/Teija Leino tai https://mannaistentori.fi/

Turku Jazz Orchestra & Tero Lindberg: Cold War 3.0 to 25.11. klo 19
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Turku Jazz Orchestraa taiteellisena johtajana vuosina 2018-2021
luotsannut trumpetisti Tero Lindberg päättää toimikautensa
juhlakiertueella. Lindberg on säveltänyt uunituoreen Cold War 3.0 teoksensa inspiroituneena aikakautemme dramaattisista käänteistä.
Teoksen sävellykset ammentavat uudenlaisesta kylmästä sodasta,
jossa disinformaatio, pandemia, demokratian horjuminen ja
väkivaltaisten konfliktien uhka ovat jälleen arkitodellisuutta. Musiikissa
fuusioituvat jazzin ja rytmimusiikin eri lajit swingistä rockiin kuvastaen
demokratioiden ja autoritääristen diktatuurien kamppailua elintilasta.
Luvassa on elokuvallista takaa-ajoa, kuumia rytmejä, viileää groovea ja tietenkin paljon korkeita ääniä!
Liput 27,50 €. Lippuja ovelta tunti ennen konsertin alkua ja ennakkoon
Lippupisteeltä https://www.lippu.fi/eventseries/name-2991168 ja Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden
toimistosta: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai 050 4205 401 Uudenkaupungin Matkailutoimistosta,
Rauhankatu 10, avoinna ma-pe klo 9-15.

Iltamusiikit ja Hiekka-konserttisarjan tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille
avoimia. Koronatilanteen vuoksi rajoitamme yleisömääriä ja teemme
mahdollisuuksien mukaan konserttitaltiointeja somekanavillemme.
Konserttien sisältö rakentuu lähinnä oppilaiden harjoittelemasta ohjelmistosta, ja
sen esittäminen konsertissa on osa musiikkiopisto-opintoja. Konserteissa esitetään
monipuolisesti eri tyylisiä kappaleita, jotka tukevat kunkin oppilaan sen hetkistä
opinnoissa etenemistä.
Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.
Lisätietoja: jasmin.lahti@laitila.fi ja puh. 044 525 6580
https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/

Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki
Ti 2.11. klo 18.30-19.15, Iltamusiikki-konsertti
Pe 19.11. klo 18-18.45, Aada Puukki sävellyskonsertti
Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki
Pe 19.11. klo 19-19.45, Huiluluokan konsertti
Pe 26.11. klo 19-19.45, Kitaristien konsertti

Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki. Liput ennakkoon lippu.fi
27.11. Neon 2 ja Marko Poskiparta

Bar m’Uki, Koulukatu 1, Uusikaupunki. Liput ennakkoon lippu.fi
La 6.11. Kasmir

La 20.11. Maustetytöt

Kuvala, Alinenkatu 16, Uusikaupunki.
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.
4.11. museo sulkeutuu jo klo 14. 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 1900luvun 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.
Perusnäyttelyn lisäksi museotalossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä.
Su 28.11. klo 12-16 Joulun avaus. Odotusta ja iloa, joulu lasten silmin
1940-luvulta 1990-luvulle -joulunäyttely. Näyttely avoinna arkisin museon aukioloaikoina.
Tulethan museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. Museossa on asiakkaillemme vahva
kasvomaskisuositus. Muokkaamme ohjeita ja sallittua ryhmäkokoa vallitsevien määräysten mukaan.
Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi, maksuvälineenä käyvät niin Museokortti, ePassi, Smartum
kuin Smartumkin. 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

Galleria-Taidelainaamo Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13.
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/

Muuttuva minuus -näyttely Runonkulman Galleriassa 3.11.28.11. Runonkulman Galleria, Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki.
Runonkulman Galleriassa on esillä raumalaisten taiteilijoiden Eija Hietasen ja Marjo
Jasun taidetta, keramiikkaa ja kuivapastellipiirroksia näyttelyssä Muuttuva minuus.
Galleria on avoinna ke klo 16-19 ja la klo 11-15 ja sunnuntaina 28.11. klo 11-15,
pyhäinpäivänä 6.11. suljettu. Kaikille avoimia avajaisia vietetään keskiviikkona 3.11.
klo 17-19, tervetuloa! Lisätietoja: meku@pikkukylanpuoti.fi
Puh. 0407084776 http://facebook.com/RunonkulmanGalleria

Kulttuurikeskus Crusellissa
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.

”Fantasiaa ja realismia” - Vakka-Suomen Taideyhdistyksen näyttely 2.11. asti
Avoinna ma, ke, to ja pe klo 10-16, ti 10-18 ja su klo 12-16.

Öljyvärimaalauksia - Paula Ehrman 8.-29.11.
Avoinna ma, ke, to ja pe klo 10-16 sekä ti 10-18. Lisäksi taidenäyttely on auki
aina, kun Kulttuurikeskus Crusellissa on muuta yleisölle avointa ohjelmaa.
Tervetuloa Paula Ehrmanin taidenäyttelyyn Kulttuurikeskus Cruselliin! Ehrman
on kokenut pitkän linjan taidemaalari ja muun muassa Raision seudun
taideyhdistyksen entinen sihteeri yli 30-vuoden ajalta.
Uuteenkaupunkiin saapuvat teokset esittävät Suomen päiväperhosia, Art deconaisfiguureja, tanssijoita, tuokiokuvia Turun käsityöläismuseon pihoilta ja tuvista, sekä ennen kaikkea
Neitoja ja Ritareita, joita Ehrman on maalannut useina eri vuosina Turun keskiaikamarkkinoiden, Turun
Linnan turnajaisten ja Kemiönsaaren Taalintehtaan September Open -tapahtuman innoittamana.
Keskiaikaisissa tapahtumissa taiteilijaa kiehtoo dramatiikan lisäksi kauniit asusteet. Erilaisten
materiaalinen, kankaiden ja metallien kuvaaminen öljyvärein onkin näyttelyn keskeinen visuaalinen aihe.

Ihana vanhat kaffekupit –näyttely 27.11. asti
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

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. La 6.11. suljettu. 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 – Martat -näyttely 1.-30.11.
Pankkitie 1, Kalanti. Avoinna ti 13-19, ke-pe klo 10-16.

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 toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai p. 02 8451 5440.
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.

Mysteeri maatilalla – Koko perheen vinksahtanut
farmiseikkailu ma 29.11. klo 18
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Nyt on maailmankirjat sekaisin! Piippolan tilalla tapahtuu nimittäin
kummia…. Farmia vakaalla, mutta rakastavalla otteella hallinnoiva Vaari
katoaa samana aamuna, kun pihan yksinoikeutettu tähti, Rokkikana
Moilanen huomaa uskollisen saksofoninsa hävinneen! Onneksi
maatilamajoituksessa oleskeleva, maailman likinäköisin ja silmälasinsa alati hukkaava salapoliisi
P.Salminen tarttuu toimeen ja lupaa ratkaista mysteerin alta aikayksikön!

Kun soppaan sekaan sotketaan itserakas Riikinkukko Riekkinen, räppäävä Possu Nieminen, muistinsa
vanhuuttaan menettänyt Leevi-Lammas, reggaeta laulava Mansikki-Lehmä ja joukko muita, toinen toistaan
erikoisempia hahmoja jotka vaihtuvat kuin taikaiskusta, on luvassa sekä lasten että aikuisten suupielet
ylöspäin kääntävä, ikimuistoinen hurvittelu josta ei älyvapaita käänteitä puutu!
TV:n lastenohjelmista tutut lastensuosikit Jaakko Loukkola ja Isa-Eerika Lehto tähdittävät visuaalista
ilotulitusta tarjoavaa esitystä, jossa yleisöllä – erityisesti lapsilla on tärkeä rooli lopputuloksen kannalta!
Esityksessä kuullaan paljon uutta lastenmusiikkia, johon lapset pääsevät osallistumaan livetilanteessa.
”Turvavyöt kiinni, sillä nyt se on menoa! Tapahtua voi ihan mitä vain!”
Jokainen esitys on vauhdikas, nauruhermoja kutkuttava, mutta erilainen…
Varaa liput 12 € www.ideaticket.fi lunastus ja maksu ennen esitystä Crusellissa.
Ajankohtaisimmat tiedot esityksestä löytyvät IdeaTeatterin Facebook-sivulta.

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.
Poikkeukset aukioloihin SYKSY 2021
5.11. Pe 8.00-17.30
6.11. La SULJETTU
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

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/

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

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

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

