
 

 

Satutuokio Uudenkaupungin kirjastossa  
to 20.10. klo 9.30 Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. 

Syksyn satutuokiot kirjaston lastenosastolla to 3.11., 10 17.11., to 1.12. ja to 
15.12. Kesto noin 25 min. Lämpimästi tervetuloa satujen maailmaan! 

Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi 

 

Wibit-rata Uudenkaupungin uimahallissa 22.-23.10. 
Uudenkaupungin uimahalli, Koulupolku 5, puh. puh. 050 420 5203. 

Wibit-vesiesterata on uimahallissa 22.-23.10. ja se on käytettävissä uintimaksulla. Wibit on 

vesihuvipuistokonsepti, joka pitää sisällään mm. esteratoja, liukumäkiä ja kiipeilyä. Tarkoituksena on tehdä 

uimahallikokemuksesta entistäkin hauskempi sekä lapsille että aikuisille. Radalle pääsevät temppuilemaan 

vain uimataitoiset. Henkilöt, joilla on heikot uimataidot, pääsevät radalle Wibit-pelastusliivin ja vanhemman 

kanssa. Aukioloajat: la ja su 22.-23.10. klo  12- 17.30. (Uintiaika päättyy 30 min ennen sulkemista.) 

 

Korihaiden Korisliigan runkosarjan kotipelit lokakuussa 
La 22.10. klo 18.00 Korihait - Kataja Basket 
Pe 28.10. klo 18.30 Korihait - BC Nokia 

Muutokset mahdollisia. Uudenkaupungin Korihait | Ottelut ja liput 

Uusikaupunki Areena (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. Käynti 
alaoven kautta.Paikoitus Jäähallin parkkipaikka, Koulupolku 1. 

 

mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
http://www.korihait.fi/ottelut-ja-liput/


Lippuja on myynnissä ovelta. Irtolippuja on myynnissä myös ennakkoon, tiedustelut Johanna Kutila, p. 044 
540 8734.Aikuiset (yli 17v) 17 € (S-etualennus -2 €), eläkeläiset ja opiskelijat 12 € , lapset (7-16v) 5 € 
 

Luovien ihmisten vertaistukiryhmä to 27.10. 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. 
Seuraavat kokoontumiset ovat: to 17.11. ja to 7.12. 
Lisätietoja: Kulttuurituottaja Joni Pietiläinen, puh. 040 848 6404, joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 

 
Kauppiaantalon Wanhanajan kaffesalonkipäivä  
su 23.10. klo 12-15 
Kauppiaantalon kaffesalonki, Alinenkatu 16, Uusikaupunki. 
(käynti pihalle vain Kuvalan viereisestä portista) 
Taas aika nauttia tunnelmallisista kahvi- ja teehetkistä Kauppiaantalon ison salin 
upeassa miljöössä. Pöytävaraukset ja liput ovat varattavissa vain etukäteen.  
Varauksen voi tehdä FB-viestillä tai puh. 041 486 1942. 

Muut 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 

 
 

Seniorikino 19.10. 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 max 2 

tuntia. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin kaupunginkirjasto ja Uudenkaupungin 

kansalliset seniorit ry. Lisätietoja: lauri.seutu@uusikaupunki.fi tai puh. 050 420 5383.  

 

Merellinen ilta 20.10. Suomen Joutsen 120-vuotias to 20.10. klo 18-19.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.   
Merellisen illan aiheena on Suomen Joutsen 120-vuotias. Esitelmän pitää 
Visa Auvinen. Visa Auvinen käsittelee esitelmässä koululaiva Suomen 
Joutsenen historiaa. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. 
Luento järjestetään yhteistyössä Vakkaopiston ja Uudenkaupungin 
merihistoriallisen yhdistyksen kanssa. 
Tilaisuudessa on myynnissä yhdistyksen julkaisuja ja esitelmän päätteeksi 
on tarjolla kahvia. 
Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 
 
 
 

MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15. 

Perhekahvila maanantaisin klo 9.30-12 
Vauvakahvila tiistaisin klo 9.30-12.30 (alle 1,5v lapsen perheille) 

mailto:joni.pietilainen@uusikaupunki.fi
mailto:vanhavaentupa@gmail.com
https://www.facebook.com/kauppiaantalo
mailto:lauri.seutu@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi/


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. 

Lokakuussa seuraavat esitykset: 
La 15.10. klo 13 ja klo 16.    La 29.10. klo 18. 

Marraskuussa: 
Pe    11.11. klo 19.  La    12.11. klo 13.   

Liput: 24 € (sis. käsittelymaksun), opiskelijat 15 € (sis. käsittelymaksun), ryhmälippu 22 € (väh. 16 hlö). 

mailto:anne-maija.heila@mll.fi
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
http://www.uudenkaupunginteatteri.fi/


 

Kirka-musikkaali "Hetki Lyö" pe 28.10. klo 19 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.. 
Kirka Kirill Babitzin on yksi Suomen menestyneimmistä artisteista. Hän 
oli maamme ensimmäinen oikea rocktähti, joka sai peräänsä villisti 
kirkuvat fanilaumat. Kirka oli venäläisen emigranttitaustansa vuoksi 
eksoottinen ilmestys tummine hiuksineen ja sinisine silmineen, hän oli 
täynnä karismaa ja kuin luotu tähdeksi. Oma suku ja perhe 
sisaruksineen olivat Kirkalle aina tärkeitä. Kirka lauloi persoonallisella 
äänellään tiensä suomalaisten sydämiin monipuolisesti rockilla, 
iskelmillä ja balladeilla heavyrockiakaan unohtamatta. 
Musikaali on matka Kirkan vanavedessä 60-luvulta lähtien aina 2000-luvulle asti. Kirkan ohella tapaamme 
suomalaisen kevyen musiikin merkkihenkilöitä kuten Sammyn, Muskan, Dannyn, Katri Helenan, Kassu 
Halosen, Hectorin ja Pave Maijasen. Koemme esityksessä laulajan pitkän uran eri vaiheita, Euroviisujen ja 
Syksyn sävelten huumaa, menestystä, rakkautta ja suuria suruja. 
Kirkaa esittää Voice of Finland -kisastakin tuttu Ilari Hämäläinen. Musikaalissa kuullaan suuri joukko 
ikimuistoisia kappaleita, kuten Hetki lyö, Leijat, Hengaillaan, Surun pyyhit silmistäni, Kahden hullun matka, 
Daada Daada, Yli synkän virran, Puhelinlangat laulaa, Lumi teki enkelin eteiseen, Krokotiilirock ja Kirjoita 
Postikorttiin. 
Liput: 43 €, eläkeläinen 39 € ja opiskelija tai työtön 32 € 
Lippujen myynti:  https://www.ticketmaster.fi/event/kirka-musikaali-hetki-lyo-lippuja/302835 
Esteettömän kulun varmistamiseksi inva- ja avustajaliput vain Suomen Musiikkiteatterin oman lipunmyynnin 
kautta: p. 044 3466 713 (Ma-pe klo 09-17) / myynti@musiikkiteatteri.fi 
Lisätietoja: myynti@musiikkiteatteri.fi tai puh. 044 3466 713. Lippuja myös K-Market Pikkuherkusta, 
Koulukatu 2, Uusikaupunki.  
 

Hotelli-Ravintola Havu, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki 

Syksyn livekeikat Havussa jatkuvat. Showtime kello 23 ja liput 20 €/23 €.  
Ennakkolippuja voit ostaa osoitteesta liveto.io sekä Hotelli-Ravintola Havusta. 

Pe 14.10. Olli Halonen. Kuopiosta kotoisin olevalla laulaja-lauluntekijä  

La 29.10. Doom Unit, lämppärinään räminä-duo Mojo Coyote. 
 

Bar m’UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki 

Showtime klo 00. 

La 15.10. Petra             La 28.10. Jenni Mustajärvi   
La 29.10. Tuohimaa  

Ravintola Captain´s Makasiini, Aittaranta 2.  
Freesi Duo klo 20 alkaen.   

Public House Olkkari, Alinenkatu 24, Uusikaupunki. La 
15.10. Rocktrubaduuri Jussi Helle Olkkarin live-illassa. 
La 28.10. King Drapes Olkkarin live-illassa.  

Ravintola BlueTime, Pruukintie 3, Kalanti 

La 29.10. Rokkabilly Bros Showtime klo 20. 
 

https://www.ticketmaster.fi/event/kirka-musikaali-hetki-lyo-lippuja/302835
mailto:myynti@musiikkiteatteri.fi
mailto:myynti@musiikkiteatteri.fi


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

 

  

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15.  
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.  
 

PÄÄLLEPANTAVAA - Poimintoja pukuhistoriasta -näyttely. Päivittäin mietimme mitä päällepantavaa 
valitsisimme vaatekaapistamme. Tai sitten “panemme päälle” mitä sattuu olemaan 
saatavilla. Pukeutua täytyy, ja saa, niin arkeen, juhlaan kuin työhönkin. 
Ihminen on pukeutunut aina, vaikka vaatteet ovatkin muuttaneet muotoaan aikojen 
saatossa. Uudenkaupungin museon Wahlbergin talon vuoden 2022 päänäyttelyssä 
tutustutaan museon tekstiilikokoelman vanhimpiin vaatteisiin. Esillä on pääasiassa 
1800-luvun ja 1900-luvun alun pukuhistoriaa. Kuinka porvarisnaiset pukeutuivat 
juhliin tai millaisia esiliinoja arjessa käytettiin? Miten lastenvaatteet erosivat 
aikuisten vaatteista, vai erosivatko? Entä mitä pukivat päällensä sotilaat tai 
palokuntalaiset? Oman mielenkiintoisen lisänsä näyttelyyn tuovat erilaiset 
koristeelliset asusteet, kuten päähineet, kengät, käsilaukut ja päivänvarjot. 

Tulethan museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. 
Pääsyliput (aikuiset 5 €/Museokortti/Smartum/Edenred/ePassi).  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447.   
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 
 

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 

https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala
mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo


 

29.10. asti ”Et ole nähnyt vielä, mitään” - Veli-Matti Selinin 

taidetta Runonkulman Galleriassa, Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki.  

Avoinna ke 16-19 ja la 11-15 sekä sopimuksen mukaan. 

Raumalaisen taiteilijan Veli-Matti Selinin näyttely esittelee taiteilijan viime vuosien 

tuotantoa, digitaalisin tekniikoin toteutettuja abstrakteja piirroksia. Vapaa pääsy.  

Lisätietoja: meku@pikkukylanpuoti.fi tai puh. 0407084776 

http://facebook.com/runonkulmangalleria 

 
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 taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi taidelainaamosta voi 
hankkia edullisella kk-hinnalla teoksia kotiin. Studiossa on esillä 
pysyvästi taidelainaamon teoksia. 
Lokakuussa nuoret taiteilijat Eveliina Ahonen ja Petronelle 
Lukka: ”Tätä elin hetken” -näyttelyssä. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!  
Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

Kulttuurikeskus Crusellin näyttelyt 
18.10. asti Rakkautta ilmassa - Vakka-Suomen 
Taideyhdistyksen vuosinäyttely 
Kulttuurikeskus Cruselli Liljelund-halli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  
Näyttelyt avoinna ma-ke klo 10-16, to 10-18 ja pe 10-16. 
Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 

Näyttely sisältää töitä 29:ltä vakkasuomalaiselta taiteilijalta. 

 
 

Kiertorata: taidetta kierrätysmateriaaleista 19.10.-16.11. 
KIERTORATA-näyttelyn monet 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. 
Kiertorata-näyttely on monen vakkasuomalaisen taiteilijan ja 
harrastajan yhteinen tuotos. Jos haluat omia töitäsi 
näyttelyyn, ole yhteydessä: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 
Tapahtumakuvan teokset: Hilkka Knaapinen. 

mailto:meku@pikkukylanpuoti.fi
http://facebook.com/runonkulmangalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/
mailto:joni.pietilainen@uusikaupunki.fi
mailto:joni.pietilainen@uusikaupunki.fi


 

Suomen Joutsen 120 v näyttely Uudenkaupungin 
Merikeskuksessa 20.- 23.10.2022  
Uudenkaupungin Merikeskus, Pakkahuoneentori 1, Uusikaupunki. 
Näyttely Suomen Joutsenen historiasta ja etenkin siitä vaiheesta, kun fregatti 
Oldenburg korjattiin Uudenkaupungin Telakalla koululaiva Suomen Joutseneksi 
vuosina 1930-1931.  
Näyttely on avoinna torstaina 20.10. klo 16-22. Torstaina myös Visa Auvisen 
pitämä esitelmä merellisessä illassa kulttuurikeskus Crusellissa klo 18. Pe-su 21.-
23.10. näyttely on avoinna klo 14-18. Vapaa pääsy. 
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 

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. 
Tupsulassa myös MirriRescue ry Pop Up-varainkeruu kirpputori. 

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. Lokakuun ajan esillä loimaalaisen kuvataiteilija Taina Kaarton ”Ketun kengillä” -
näyttely. 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 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/aukioloajat-ja-yhteystiedot/kalannin-kirjasto
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta
http://www.vahterusring.fi/


 

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 12-14
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 €/hlö aikuiset, 2 €/lapset alle 12 v. Järjestää Vakka-Suomen Latu ry. 

https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu. 

Talviuintia Haimion vapaasaunalla sunnuntaisin  
klo 15-18 (saapuminen viimeistään 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: 
Antti Luotonen puh. 0400 932 338 tai 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. 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. 
 

https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/
https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/hiun_luontopolku_pohja3.png


 
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 luontopolku 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. 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 
 

https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/
https://kartta.uki.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6743209%2C22468403&z=2&title=Skeittiparkki


 
Aikamatka vanhaan Uuteenkaupunkiin 
Peli on pelattavissa ma 31.10. asti. 
Kauppias Fredrik Gustavsbergin renki Eerik Andersson ilmestyy 
Uudenkaupungin torin laidalle aikakoneella kesällä 2022. Eerik on tullut 
vahingossa sadan vuoden takaa kaupunkiin, joka ei hänen silmissään 
näytäkään kovin tutulta. Pelaa suunnistuspeliä, ja auta Eerikiä 
tunnistamaan oudon näköiseksi muuttuneita paikkoja hänen kulkiessaan 
kotikaupunkinsa katuja.   
“Aikamatka vanhaan Uuteenkaupunkiin” on suunnistuspeli, jota pelataan omatoimisesti Uudenkaupungin 

keskustassa kännykällä tai tabletilla. Pelissä yhdistyvät 
mobiililaitteen käyttö, liikkuminen sekä uuden oppiminen: 
Jokaisella suunnistusrastilla on Uudenkaupungin historiaan 
liittyvä tehtävä, jonka myötä pelaaja oppii, millaisia rakennuksia 
on ollut nykyisten talojen paikoilla.   
Peli alkaa osoitteesta Rauhankatu 8, missä on ensimmäinen 
rasti. Suunnistuksen kohteet kierretään numerojärjestyksessä (1–
7), ja seuraavaksi selvitettävä rasti näkyy pelikartalla muita 
rasteja tummemman värisenä. Rastien tehtävät aukeavat, kun 
pelaaja on tarpeeksi lähellä rastia – muista siis laittaa 
mobiililaitteen sijaintiedot päälle ennen pelin aloittamista.   

Mene osoitteeseen Rauhakatu 8, avaa peli puhelimessasi kirjoittamalla selaimeesi play.seppo.io ja 
kirjaudu sivustolle pelaajana koodilla FB422A.   
Lisätietoja:museo@uusikaupunki.fi puh. 0443515588  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 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 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
https://tarinasoitin.fi/pyhamaa
https://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ctrlreality.ukiar
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1
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.  

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 

https://visituusikaupunki.fi/sites/default/files/dokumentit/Kulttuuripolku%202020.pdf
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https://piiloleikki.fi/
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
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 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. 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
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