
 

 

Männäisten tori perjantaisin 4.9. asti klo 16-19 

Pankkitie 2, Kalanti. Torimyyntiä, Golfravintolan katukeittiö, elävää musiikkia, 

lähituottajien tuotteita. Tule myymään, ostoksille tai muuten viihtymään! 

Myyntipaikkavaraukset puh. 0500 717 150. Seuraa sivuamme 

https://www.facebook.com/mannaistentori/ , ohjelma päivittyy koko ajan. 

 

Kulttuuria – miten ja miksi? 8.9. klo 18:00 - 

20:15 Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, 

Uusikaupunki. Uudenkaupungin kulttuuripalvelut kutsuu 

koolle kulttuurialan tekijöitä, asiantuntijoita, 

yhteistyökumppaneita ja yleisöä keskustelemaan 

kulttuurin merkityksestä ja nykytilasta 

Uudessakaupungissa. Tapahtumaan on vapaa pääsy, 

mutta kahvitarjoilun vuoksi ilmoitathan tulostasi 

perjantaihin 4.9. mennessä sähköpostilla tai puhelimitse: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 

tai 040 8486404. Illan ohjelmassa. Asiantuntijapuheenvuoroja: 

- Johanna Selkee (Suomen Kuntaliitto ry) 

- Anna-Mari Rosenlöf (Turun AMK / Taikusydän-verkosto) 

Kahvit. Paanelikeskustelu sekä Kysy & Vastaa -osio. Panelistit: 

- Jaana Reijonsaari-Korsman (Kaupunginhallitus, pj) 

- Petri Hatakka (Kulttuuripalvelujen vastaava) 

 

 

https://www.facebook.com/mannaistentori/
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- Hanneli Hämäläinen (Kulttuurin harrastaja, cosplay-taiteilija) 

- Susanna Pihlaja (Kuvataiteilija, muusikko) 

- Lea Myllymäki (Sosiaaliohjaaja, näyttelijä, kaupunginvaltuuston jäsen) 

 Tilaisuutta järjestäessä seuraamme THL:n ja AVI:n ohjeita ja suosituksia. 

 

Street Fishing – kalastuskilpailu la 12.9. klo 12-15 
Tapahtumapaikka on Kaupunginlahti ja ainoastaan rannalta kalastaminen 

on sallittua. Kilpailussa kalastetaan kahden hengen joukkueena ja parit 

pyrkivät saamaan kasaan mahdollisimman monta senttiä yhteispituutta 

neljällä eri lajia olevalla kalayksilöllä. Koska mukaan halutaan myös lapsia 

ja nuoria, jokainen v. 2002 tai myöhemmin syntynyt osallistuja saa 5 

senttiä hyvitystä joukkueensa eduksi.  

Kisan tarkemmat säännöt, kisa-alueet ja ilmoittautumisohjeet 

http://www.fisuun.fi/tapahtuma/street-fishing-uusikaupunki-12-09-2020 

Kaikissa Street fishing -kilpailussa palkitaan kolme parasta joukkuetta. Lisäksi voittajista tulee kyseisen 

kaupungin Kalakunkku 2020 ja koko kesän kovimman tuloksen tehneet nimetään syksyllä Vuoden 

katukalastajiksi 2020. 

Lisätietoja: Kalatalousasiantuntija Janne Antila, 045 630 4280, janne.antila@vapaa-ajankalastaja.fi 

 

Kirjaston lukupiiri tiistaisin klo 18.00 
Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Kirjaston lukupiiri - tule juttelemaan kirjoista! Syksyn 2020 lukupiirissä 

käsitellään venäläisten palkittujen nykykirjailijoiden teoksia. 

Syksyn ohjelma: 

15.9. Jevgeni Vodolazkin: Arsenin neljä elämää 

13.10. Roman Sentšin: Jeltyševit, erään perheen rappio 

10.11. Ljudmila Ulitskaja: Daniel Stein 

8.12. Jelena Tšižova: Naisten aika 

Kokoonnumme kirjaston väistötilassa, Rauhankadun ja Alisenkadun kulmassa. 

Lukupiirin teoksia voi kysyä asiakaspalvelutiskiltä, niitä varataan etukäteen useampi kappale muista Vaski-

kirjastoista. Lisätietoja: salla.makinen@uusikaupunki.fi 

Keskustellaan kirjoista rennolla otteella kahvi- tai teekupposen äärellä - lämpimästi tervetuloa! 

Lisätietoja tapahtumasta: kirjasto@uusikaupunki.fi 

 

 

Risteilyt Tiftö V -aluksella 
Syksyiset Kuutamoristeilyt 2.9. klo 20-22 ja 1.10. klo 19-21.  

Risteily auringonlaskun aikaan kohti kuunsiltaa ja vilkkuvia 

väylävalojonoja sekä kesäyön taikaa merellä. 

Kolmensalmen risteily 17.9. klo 18-20.  

Sukellus paikallishistoriaan lähivesillä Pikku Puntarin, Puntarin ja 

Syväsalmen läpi. 

Risteilyjen hinnat: 25 €/henkilö, sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10v. ilmaiseksi. Varaukset viim. risteilyä 

edeltävänä päivänä ennen klo 12: tiftovene@gmail.com, Mikael puh. 0500 911345. 

https://www.facebook.com/TiftoV/  Risteilyt toteutuvat, kun maksavia lähtijöitä on 15 henkilöä.  
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Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki.  

Avoinna ti-pe klo 12-15 tai sopimuksen mukaan. Wahlbergin 

talon rakennutti 1870-luvun alussa uusikaupunkilainen 

tupakkatehtailija Fredrik Wahlberg. Nyt tämä entinen 

porvariskoti tutustuttaa 1800-luvun lopun asumiseen ja 

elämiseen. Uudenkaupungin kaupunginmuseona toimivan 

talon yläkerrassa on laaja merenkulkumuseo.  

Wahlbergin museotalossa on esillä Talojen tarinoita -näyttely, 

joka kertoo kymmenestä talosta, joita ei enää ole olemassa. 

Yksittäisten talojen yksittäisistä tarinoista, kuten niiden asukkaista, käyttötarkoituksista ja nimityksistä. 

Kesäaikana Wahlbergin museotalon piharakennuksessa on kaikkien lapsivieraiden suosima leikkipaikka. 

Piharakennuksessa voi leikkiä entisajan koti- ja kauppaleikkejä tai kävellä vaikka puujaloilla. 

Piharakennuksessa on myös entisajan suutarinverstas. 
 

Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 

Uudenkaupungin Automuseo 
Autotehtaankatu 11. Avoinna 31.8. asti joka päivä klo 10-18, 1.9. alkaen 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. Museossa on Raunistulan 

nukkekotikerhon Hetkiä matkaltamme -näyttely. 

Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset.  

www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-

tekemista/automuseo 
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Talotarinoita - Wahlbergin museotalon näyttely 

23.10. asti 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki. 

Wahlbergin museotalon kesän 2020 näyttely esittelee muttuvaa 

Uudenkaupungin kaupunkikuvaa. Talotarinoita -näyttely kertoo 

kymmenestä talosta, joita ei enää ole olemassa. Yksittäisten talojen 

yksittäisistä tarinoista, kuten niiden asukkaista, käyttötarkoituksista ja nimityksistä. 

Mitä valmistettiin etumaisessa ja takimmaisessa brännissä? Miksi Kräkin taloa on aikaisemmin kutsuttu 

Ljungin tai Ljungmanin taloksi? Mikä talo toimi yhdyssiteenä Euroopan ja Venäjän välisessä 

lennätinliikenteessä? Miksi yleisen saunan yläkerrassa valmistettiin sukkia? Muun muassa näihin 

kysymyksiin vastaa Wahlbergin talon monipuolinen päänäyttely. 

Avoinna 23.10. asti ti-pe klo 12-15.  Aikuiset 5€/ Museokortti/Smartum. Yleisöopastukset (max 10 hlöä) 

sisäänpääsymaksun hinnalla 8.6.-9.8. tiistaisin klo 10.30 ja torstaisin klo 15.30. Lisätietoja: 

museo@uusikaupunki.fi  puh. 044 35105447, http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

Pakkahuoneen vierassatama 
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  
Avoinna joka päivä klo 8-20. 

4.10. asti Susanna Pihlaja, maalauksia 

 

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15. 

Ajan kanssa - Raimo Mattssonin maalauksia  2.-26.9. 

Turkulaisen taiteilija Raimo Mattssonin akryylimaalauksia. 

Taiteilija on itse tavattavissa keskiviikkona 2.9. klo 16.30-18.00, 

tule kuulemaan näyttelyn esittelyä!  

Lisätietoja: meku@pikkukylanpuoti.fi  puh. 0407084776 

http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

 

Kulttuurikeskus Crusellissa: Toivontuoja-näyttely 2.-29.9. 
Kulttuurikeskus Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 

Toivontuoja-näyttely on muodostettu Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden Kokeile taidetta! -kampanjan 

pohjalta, jonka aikana paikalliset taiteilijat – niin harrastelijat kuin ammattilaisetkin – haastettiin tekemään 

teoksia sekä hyväntekeväisyyden että oman taiteellisen mielenlaadun tutkimisen puolesta. Kampanjaan 

osallistui 18 taiteilijaa 45:llä eri teoksella. Monet osallistujista esittelevät töitään nyt ensi kertaa, kaukaisin 

osallistuja tulee Alankomaista. Nimensä näyttely sai Päivi Virkkusen maalauksen ”Hyvä sydän ja 

toivontuoja” mukaan. Näyttely on järjestetty yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ugin 

paikallisyhdistyksen kanssa. Koronan vuoksi monien lapsiperheiden avuntarve on lisääntynyt ja MLL:n 

oma varainhankinta kohtasi keväällä uusia haasteita. Osa näyttelyn teoksista on myytävänä MLL:n tueksi. 

Näyttely on avoinna ma klo 10-16, ti 10-18, ke-pe 10-16 sekä Kulttuurikeskus Crusellissa järjestettävien 

esitysten yhteydessä. Ryhmille sopimuksen mukaan: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi 
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Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa 
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki. 

Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely Uudenkaupungin 

Automuseossa. Hetkiä matkaltamme -näyttely kokoaa yhteen kymmenen vuoden 

aikana tuotetut pienoisteokset. Näyttely on avoin yleisölle museon pääsymaksua 

vastaan, joka päivä klo klo 11-17. Hetkiä matkaltamme – kokorajoitus 1:12 esittelee 

kiehtovia minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten 

vinttiin ja vessoihin. Näyttely on mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa kohtaavat 

Prinsessa Ruusunen, Aladdin ja Bremenin soittoniekat, ja jossa voi ihailla 

tunnettujen elokuvaohjaajien mestariteoksia pienoiskoossa. Esillä on yli 40 työtä. 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontti  

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Valto Vaalikiven 50-vuotistaiteilijajuhla näyttely 

LÄHES KAIKKI alkaa ke 2.9. ja jatkuu koko syyskuun.  Avoinna ke klo 13-17. 

Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  

Avoinna 30.9. asti ti-pe klo 13-17, la klo 10-14 ja aina ko ovi o auk. 

Hahmopellosta, Iloisista tuoleista ja Saabin neulegrafiteista tuttu naisporukka on 

loihtinut noin 14 000 tupsusta tehtyjä hyvänmielen teoksia. Näyttelyssä on esillä esim. 

kolmen metrin korkuinen tupsuteos kaupunginlahden rannasta ja torilta, tupsukukkia ja 

ihastuttavia jakkaroita. Näyttelyyn on vapaa pääsy. 

 

Galleria Raimon kammarin näyttelyt 
Kalannin kirjasto, Pankkitie 2, Kalanti 

Syyskuu: Kynnys Ry: Maailmat silmissäni (1.-30.9.) 

Lokakuu: Kansalaisopiston näyttely: Kädentaidot ja kuvataide 

Marraskuu: Kalannin Martat 

Joulukuu: Anne Kuntsi 

 

Ravintola Captain’s Makasiini 
Aittaranta 12, Uusikaupunki. 

Live-illat to klo 20 alkaen, pe ja la klo 21 alkaen. 

La 12.9. Päättäjäiset 

Teatteri-illat Captain´s Makasiinissa  

- Ämmät palaa taas – MN aika (tempus 

feminarum) 
Ke 2.9. ja ke 9.9. klo 19. 

Kyllä! Ämmät palaa taas. Nyt on todellakin Ämmän aika. Ämmät ovat ihan liekeissä ja entistä ehompia. 

Jälleen he osaavat laulaa, tykkäävät tanssia ja luulevat olevansa hauskoja. Vai ovatko todella? Tule 

tsekkaamaan! Rooleissa: Annikka Hallikainen, Hanna Kari, Tiina Luolamaa, Terhi Melos, Lea Myllymäki, 

Suvi Sammalisto. Vapaa pääsy. 
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Kullervontie 11, Uusikaupunki 

Lisätietoja tapahtumista: Puh. 050 4205401  kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi 

 

Diandra: Tähtien kertomaa ke 9.9. klo 19-21
Upeaäänisen, eturivin tähtisolisti Diandran Tähtien kertomaa -konsertteja 

kuullaan eri puolilla Suomea. Intiimissä ja kauniissa konserttituokiossa 

kuulemme mm. suurten maailmantähtien hittejä ja kotimaisia suurien tunteiden 

iskelmiä sekä Diandran omia kappaleita ja hänelle rakkaita lauluja. 

Liput: https://www.ticketmaster.fi/event/diandra-tahtien-kertomaa-lippuja/275301 

 

Jyrki Anttila: Kertokaa se Hänelle la 19.9. klo 18-19.30 
Jyrki Anttila esittää pianistivaimonsa Maija Anttilan kanssa kokoamansa upean 

kavalkadin lauluja, jotka suomalaisille on tuonut tunnetuksi Mauno Kuusisto, sekä 

miehekkään metallisen äänen omannut Tapio Rautavaara. Nämä kaksi laulajaa 

kuuluvat Anttilan lapsuuden laulajaihanteisiin. Lisäksi konsertissa kuullaan Jyrki 

Anttilan bravuurinumeroita uran varrelta. 

Ohjelmistossa mm. Kertokaa se hänelle, Elämäni on lauluni, Romanssi, Minä 

laulan sun iltasi tähtiin, Yölinja, Kulkurin iltatähti, Rosvoroope, Häävalssi, 

Granada, Laatokka. 

Liput: https://www.lippu.fi/event/operart-kertokaa-se-haenelle-kulttuurikeskus-cruselli-13019932/ 

Lisätietoja: http://www.operart.fi  Puh. 044 977 6257  

 

Jonne Aaron: Ota mut -konserttisalikiertue pe 9.10. klo 19-21.30 

Jonne Aaronin Ota mut -konserttisalikiertueella kuullaan ensimmäistä kertaa Jonnen 

tulkintoja hänen muille artisteille tekemistä menestyskappaleista. Lahjakkaan tulkitsijan 

ja biisintekijän kynästä ovat syntyneet kappaleet mm. Jos menet pois (Suvi Teräsniska), 

Elän itselleni (Popeda), Viimeiseen korttiin (Topi Sorsakoski), Pari kaunista sanaa (Katri 

Ylander), Nukkuva sydän (Muska) ja Juodaan ja painitaan (Frederik). 

Näiden lisäksi ohjelmisto koostuu Jonnen omasta tuotannosta. Luvassa on myös 

kiinnostavia tarinoita uralta ja biisien takaa. 

Kesto 2h15min sis. väliajan 

Liput 35,50 € https://www.lippu.fi/event/jonne-aaron-ota-mut-kulttuurikeskus-cruselli-12603186/ 

Konsertti on siirretty 5. kesäkuulta uudelle ajankohdalle 9. lokakuuta. Aiemmalle päivälle ostetut liput käyvät 

sellaisenaan uutenakin konserttipäivänä. 

 

Anna Eriksson: Jos Mulla Olisi Sydän pe 16.10. ja la 17.10. klo 19-21 
Anna Erikssonin rohkea Jos Mulla Olisi Sydän konsertti yhdistää 

Erikssonin ja pianisti Mikko Mäkisen vuosien yhteistyön ainutlaatuisella 

tavalla. Konsertin ohjelmisto perustuu Anna Erikssonin uran tunnetuimpiin 

lauluihin sekä taiteilijan voimakkaisiin tulkintoihin maailman klassikoista. 

Tapahtumaan käy liput Erikssonin Crusell-viikon konserteista seuraavasti 

26.7. -> 16.10. konserttiin ja 27.7. -> 17.10. konserttiin. 

Liput: 35,50 €/ 33,50 € 

Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi Puh. 040 848 6404 
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Rauhankatu 3, Uusikaupunki. 

Avanti!-orkesterin konsertti la 26.9. klo 18-20 
Liput: Aikuiset 20 €, eläkeläiset, opiskelijat 15 € 

Liput ennakkoon 1.9. alkaen osoitteesta lippu.fi ja ovelta tuntia ennen 

konsertin alkua. 

Konsertin järjestävät: Uudenkaupungin seurakunta, Uudenkaupungin 

kulttuuripalvelut ja Vakka-Suomen Musiikkiopisto 

Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi Puh. 040 848 6404. 

 

 

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 puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 

HUOM! Torstaina kuntosali varattu: eläkeläisten sekaryhmälle klo 12-14  

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 

 

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

 

UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus  
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! 

Lisätyssä todellisuudessa oppaana kulkee piikatyttö 1800-

luvulta. UkiAR-mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa 

sovelluskaupoissa. 

Sovellus ladataan omalle laitteelle ja sitä pääsee käyttämään 

silloin kun itselle parhaiten sopii. Sovelluksen julkaisuhetkellä 

tarinoita on 14:ssa pisteessä Kaupunginlahden rannalla ja 

mailto:kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
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keskusta-alueella. 

Sovelluksessa oppaana kulkee piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy katukuvaan virtuaalisesti. Hän on 

jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo havaintojaan reilun 150 vuoden ajalta ja muistelee vähän vielä 

menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän esittelee vanhoja valokuvia Uudenkaupungin museon kokoelmista. 

Sovelluksen latauslinkkeihin: https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 

 

Kulttuuripolku-esite 
Matkailutoimistosta saa Kulttuuripolku-esitteen, jonka avulla kaupungin historiaan ja nähtävyyksiin voi 

tutustua omatoimisesti. Kulttuuripolku on noin neljän kilometrin pituinen historiallinen kävelyreitti, jonka 

varrella sijaitsevat useimmat keskustan matkailukohteista. 

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. 

matkailutoimistossa, uimahallilla, kirjastosta, museolta, Passarista. 

Reitin voi kulkea kokonaan paperisen kartan avulla, tai kokonaan 

mobiilipelin avulla. 

neuvoo ja palvelee 

kaikissa Uudenkaupungin matkailuun liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat, esitteet, kartat, 

opasvälitys, retkipaketit ryhmille, polkupyörävuokraus (myös sähköpyöriä), verkkokalastus- ja 

yleiskalastusluvat kaupungin vesille. Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia postikortteja ja 

kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. Asiakkaiden käytössä on ilmainen internet.  

 

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa 

ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia.  

Toimistomme on avoinna: ma-pe klo 9-16.30. Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://visituusikaupunki.fi/UkiAR
https://piiloleikki.fi/
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi

