
 

 
 

Aitan Kekrimarkkinat 03.10. klo 11.00-15.00 
Cafe Aitta, hotelli Aittaranta, Aittaranta 2, Uusikaupunki.  

Puh. 044 9821720, info@hotelliaittaranta.fi 

Kekrimarkkinat saapuvat Aitalle. Markkinoilta löydät itsetehdyt hillot, mehut, syksyiset leivonnaiset, sekä 

suureen suosioon nousseet maustekurkkumme! Valikoimastamme löydät myös Mokkapuun tuotteita, 

Prykmestarin oluita, Forsmanin teevalikoimia sekä Poikain parhaat -limonadeja. Myös Päivi Saari saapuu 

paikalle myymään ihastuttavia Sydänlangat-käsitöitä. Tervetuloa noutamaan kekriherkkusi ja tuotteesi 

Aitalta!   
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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. 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 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.  

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 Pihlajan maalauksia ”Tuulinen vuosi” -

nimisessä näyttelyssä.  

 

 

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15. 30.9.-

24.10. esillä Tarja-Liisa Salon taidegrafiikkaa näyttelyssä Alchemilla. 

Näyttely koostuu gelatiinilaatalle tehdyistä monotypia-vedoksista. Vapaa 

pääsy. Alchemilla-näyttely avataan kaikille avoimin avajaisin tiistaina 29.9. 

klo 18.00, tervetuloa! Lisätietoja: meku@pikkukylanpuoti.fi  puh. 

0407084776 http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

 

Kulttuurikeskus Crusellissa: Toivontuoja-

näyttely 29.9. asti  
Kulttuurikeskus Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 

11, Uusikaupunki. 

Toivontuoja-näyttely on muodostettu Uudenkaupungin 

kulttuuripalveluiden Kokeile taidetta! -kampanjan pohjalta, 

jonka aikana paikalliset taiteilijat – niin harrastelijat kuin 

ammattila isetkin – 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. 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
mailto:meku@pikkukylanpuoti.fi
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria


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 

 

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. 25.9.-30.10. Minun Islantini - 

valokuvia ja installaatioita 

Islantilais-taivassalolaisen taiteilijan Rannveig 

Steinthorsdottirin taidetta. Ison tilan päätyseinällä esittäytyy 

uusi jäsenemme Peter Silvendoin valokuvillaan. Muu osa 

galleriasta täyttyy kaikkien jäsenten yhteisestä uudesta 

ripustuksesta. Avoinna ke-pe klo 12-15, la klo 10-13. 

Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  

Avoinna 30.9. asti ti ti-pe klo 13-17, la klo 10-14.  1.-31.10. tiistaisin ja 

torstaisin klo 13-17 ja lauantaisin 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 
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Aitan Ocktoberfest 3.10. 

klo 18 alkaen 
Café Aitta, hotelli Aittaranta, 

Aittaranta 2, Uusikaupunki.  

Cafe Aitan ensimmäiset 

Octoberfestit. Pöytävarauksen 

tekemällä varmistat paikkasi! 

Illallisvaraus sisältää teemaan 

kuuluvan buffetin, mm. makkaroita, 

BBQ possua, ribsejä, salaatteja ja 

paljon muuta. Menun hinta 45 €. Valikoimastamme myös erikoisoluita moneen makuun. Bändi viihdyttää 

teemaan kuuluvilla biiseillä. Aitta koristetaan koreaksi juhlan mukaisella teemalla, työntekijöiden asusteista 

puhumattakaan. Pöytävaraukset numerosta 044 9821720 tai sähköpostilla info@hotelliaittaranta.fi. 

 

 

Glow Party -kiertue Bar M´ukissa 3.10. klo 22 alkaen 
Bar m´UKI, Koulukatu 2, puh. 040 2422933.  

Klikkaa itsesi osallistujaksi tapahtumaan, voit voittaa ilmaisen sisäänpääsyn syksyn hauskimpiin bileisiin!  

Suomen suurin ja vauhdikkain GLOW PARTY –kiertue palaa M'ukiin! Esiintymässä nähdään suoraan YleX 

uuden tanssimusiikin listan kärkeen tuoreella 'Supadupasound 2020' singlellään ampaissut Legendaarinen 

DJ-Tähti K-SYSTEM, joka tarjoilee yleisölle omien kappaleidensa lisäksi suosituimmat hitit 90- ja 2000-

luvulta! Tunnelman viimeistelee tietenkin hehkuva UV-valaistus sekä glowstickit ja kasvomaalit joita on 

saatavilla paikan päältä! 

Liput 10 € (22:00-:23:59) // Liput 12 € (00:00 - 03:30). Ajoissa saapuville hehkuva yllätyslahja! 

 

Ikimuistoinen ilta – konserttisarja   
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki 

Lauantaina 10.10. klo 18 Eino Grön. 

La 31.10. klo 18 Tangosopraanot Angelika Klas ja Essi Luttinen 

tarjoilevat monipuolisen kattauksen elegantteja argentiinalaisia, kaihoisia 

suomalaisia ja yllättäviä klassisen musiikin helmiä mielenkiintoisina 

tangosovituksina. Konsertin pianistina toimii Petri Haapasalo. 

Keskiviikkona 2.12. klo 19 Lea Laven 

Liput: 27,50€ / konsertti ja sarjalippu kaikkiin kolmeen konserttiin 70 €. Liput 

tulevat myyntiin lähiaikoina. Tiedustelut: Uudenkaupungin kulttuuripalvelut: 

050 4205 401 tai kulttuuritoimisto(at)uusikaupunki.fi 

mailto:info@hotelliaittaranta.fi


 

Anna Eriksson; Jos Mulla Olisi Sydän  

pe 16.10. klo 19 ja la 17.10. klo 14 sekä klo 19 
Uusi kirkko Rauhankatu 3, Uusikaupunki. 

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 

 

 

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 
 

mailto:kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
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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 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. Passarissa, uimahallilla, kirjastossa ja museossa. 

Reitin voi kulkea kokonaan paperisen kartan avulla, tai 

kokonaan mobiilipelin avulla. 

https://visituusikaupunki.fi/UkiAR
https://visituusikaupunki.fi/sites/default/files/dokumentit/Uutiset/Kulttuuripolku%202020.pdf
https://piiloleikki.fi/


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. 
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