
 
 
 

Pop up-kahvila Café Kukonmäki ti 26.7. klo 10-18 
Merimiehenkatu 27, Uusikaupunki. Pop up-kahvila idyllisessä 
puutalokorttelissa. Tarjolla kahvia, leivonnaisia ja kevyttä lounasta. Tervetuloa!  
Kesän muut aukioloajat: la-su 3.-4.9. 

 
Kesäopastus Wahlbergin museotalossa tiistaisin klo 10.30  ja 
torstaisin klo 15.30  
Ylinenkatu 11. Opastus sisäänpääsymaksun hinnalla (aikuiset 5 €/Museokortti). 
Lisätietoja: puh. 044 351 5447  museo@uusikaupunki.fi 
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Myllytonttu lähtee avaruuteen ti 26.7. ja to 28.7. klo 11-12 
Kokoontuminen Vaakahuoneen edustalle, Rauhankatu 10 (matkailutoimiston sisäpiha). 
Tarinan on kirjoittanut ja seikkailuttajana Myllymuori Kerttu Aaltonen. Musiikin sävellys 
Päivi Kurkilahti. Myllymuori on kuullut, että viime aikoina avaruusmatkailusta on tullut 
maailmalla hitti. Mutta miten avaruuteen pääsee? 
Myllytontun mielestä avaruuteen pääsee parhaiten läpäisemällä vain astronauttien 
testit ja rakentamalla hienon avaruusaluksen. Testit eivät tosin ole ihan helppoja, 
mutta niistä selviydytään yhdessä pähkäilemällä. Tarvitaan myös monipuolinen 
mittauslaite mittaamaan kuulennolle lähtevien yhteispainon. 
Raketin voi valmistaa porukalla. Siihen kannattaa askarrella monta nappulaa ja 
vipstaakia sekä luukkuja tähtien katselemiseen. Hauska uusi seikkailuretki 
työpajoineen vie tarinasta toiseen musiikin, leikin ja pienten tehtävien avulla. Reitti 
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kuljetaan jalan Uudenkaupungin idyllisten puutalojen katveessa nähtävyyksiä katsellen. Seikkailuun on 
sävelletty oma avaruusmusiikki. Koko perheen avaruusretket toteutetaan yhdessä Uudenkaupungin 
Vanhat Talot ry:n ja matkailutoimiston kanssa. Alle kouluikäisten on hyvä liikkua oman aikuisen seurassa ja 
pienimmille mukaan rattaat.   
Liput 10 €/hlö, perhelippu 35 € (sis. 4 henkilöä samasta taloudesta), sylivauvat maksutta. 
Osta liput verkosta: doerz.com/visituusikaupunki 
Tiedustelut Uudenkaupungin matkailutoimisto puh. 050 420 5333.  
Lisätietoja: kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com tai puh. 044 282 8151 http://www.piironginlaatikko.com 
 

Wallilan vauhdikkaat vuosikymmenet ti 26.7. klo 15                                                       
Wallilan kartano Alinenkatu 41.                                                                                                                     
Tervetuloa tutustumaan keskustan sydämessä sijaitsevaan Wallilan 
kartanoon, sen pihapiiriin ja vauhdikkaisiin vuosikymmeniin talon historiassa. 
Opastettu kierros ja iltapäiväkahvit. 
Lipun hinta 12 €. Lisätietoja tapahtumasta ja lippujen myynti: 
https://www.doerz.com/uusikaupunki/wallilanvuosikymmenet?list_id=43 

 

Myllymuori lähtee piknikille ke 27.7. ja pe 29.7. klo 10-11 
Uudenkaupungin Myllymäen puistoalue Myllyrinteen kupeessa. Vapaa 
pääsy. Säävaraus. Koko perheen iloinen, ohjelmallinen kesäpiknik 
Myllymäellä. Myllymuorin kiehtovia tarinoita, laulua ja leikkiä. Mitä löytyy 
muorin kukikkaasta kesärepusta tai Myllytontun ämpäristä? Kurkistuksia 
myös kahden tuulimyllyn ihmeelliseen satumaailmaan. Musiikillinen, 
lapsenläheinen piknikhetki kauniilla Myllymäellä, jonka läheisyydessä on 
myös leikkipuisto. Omat piknikvarusteet ja eväät mukaan. Kokoontuminen 
Myllymuorin kesämökkimyllyn, Harakkamyllyn edustalle. Menossa mukana 
Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran säätiö ja Nukketeatteri Piironginlaatikko. 
Lisätietoja: kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com tai puh. 044 2828 151 http://www.piironginlaatikko.com 
 

Sanni Winterin rooliopastuskierros ke 27.7. klo 14-15.30 
Lähtö- ja päätepiste on Pakkahuoneen vierassataman tori, 
Pakkahuoneentori 2. 
Lähde mukaan opastetulle kävelykierrokselle, joka tehdään 
rooliopastuksena. Koe elämyskierros vuosina 1859-1936 kaupungissa 
vaikuttaneen porvarisrouvan Sanni Winterin seurassa. . 
Opastuskierros on mielenkiintoinen aikamatka ja informaatiopaketti niin 
turisteille kuin alkuperäisille uusikaupunkilaisillekin. Hyvät kävelykengät ovat 
tarpeen. Sanni Winterin roolissa matkailuopas Riitta Kilkku. 
Voit myös ostaa lipun paikan päältä oppaalta, mikäli kierroksella on tilaa. 
Käteismaksu. Hinta: 10 €/henkilö. 
Liput verkosta: www.doerz.com/visituusikaupunki 
Lisätietoja: matkailu@uusikaupunki.fi tai p. 050 420 5333. 
 

Taidetalo Pilvilinna avoinna ti, ke, to ja la klo 14-18 
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Avoinna la 13.8. asti. 
Kesän suosituin matkailukohde Uudessakaupungissa – Taidetalo Pilvilinna 10 v. Huumoria, iloisia värejä, 
naivistista taidetta, ruusujen tuoksua ja kauniita merellisiä näkymiä – sitä kaikkea on Pilvilinna. Pilvilinnan 
seinät, lattiat ja katot on maalattu täyteen niin talon sisä- kuin 
ulkopuoleltakin. Taiteilija Raija Nokkalan maalausten 
myyntinäyttelyt ja humoristiset veistokset päärakennuksessa, 
taidepolulla ja piharakennuksissa tuovat katsojilleen iloa ja 
hyvää mieltä. Puutarhaan on talon isännän toimesta noussut 
yli sadan ruusun rosario. Kesän aikana vuorotellen kukoistavat 
ruusulajit tuovat väriloistoa ja kukkien tuoksua. Pitsimökki ja 
vuosittain vaihtuvat taidenäyttelyt, tunnelmallinen taidepolku 
metsässä, kahviterassi meren rannassa, herkkupöytä ja 
Pilvilinnan omia tuotteita esittelevä korttipuoti takaavat, että 
pilvilinna jää matkailijan mieleen harvinaislaatuisena 
elämyksenä. 
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Pilvilinna sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta Hiun-Lepäisten suunassa, 
kaupungin uimarannan vieressä. Se sopii mainiosti koko perheenkohteeksi. Meren rannalla omassa 
kalustetussa kaksiossaan asustelee Paplo-pupu. Herkutteluhetki terassilla merinäkymiä ihaillen kruunaa 
päivän ainutlaatuisessa Pilvilinnassa.  
Pääsymaksu yleisinä aukioloaikoina 5 €/hlö, 3 €/lapsi 2-10 v. www.taidetalopilvilinna.fi 
Lauantaina 30.7. klo 15-15.30 Pilvilinnan kesäterassilla esiintyy Runoryhmä Turusta. 
 

Pakkahuoneen ohjelmallinen iltatori ke 27.7. klo 16-20 - lavalla Sani Duo 
Pakkahuoneen ranta, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 
Pakkahuoneen ohjelmallisella iltatorilla esiintyy Sani Duo klo 16-19. 
Iltatoreilla nautitaan kesän tunnelmasta, leveistä hymyistä ja hyvästä 
musiikista! Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita myymään iltatorille! 
Paikkamaksu 5 €/2 m x 2 m, lapsilta 2,50 €/2 m x 2 m. 
Paikkoja ei varata etukäteen, vaan ne täytetään siinä järjestyksessä, kun 
myyjät saapuvat. Ensimmäiset myyjät saapuvat usein puolen päivän 
aikaan laittamaan myyntipöytiään. 
Tilaa myyntipaikalle löytyy kuitenkin iltaan asti. 
Autojen ajaminen uusitulle ranta-alueelle on ehdottomasti kielletty. 
Pakkahuoneen torille voi ajaa auton purkamisen ajaksi, mikäli torilla on siihen tilaa. Pakkahuoneen 
henkilökunta käy ohjelman alkaessa keräämässä paikkamaksut. Henkilökuntamme neuvoo mielellään, 
mikäli jokin on epäselvää! Ihanaa iltatorikesää! Lisätietoja: http://www.karilla.fi 
 

Street Fishing - kalastuskilpailu ke 27.7. klo 17-20 
Kaupunginlahti, Uusikaupunki. Street fishing -kalastuskilpailu rantautuu 
Uuteenkaupunkiin. 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. 2004 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-27-07-2022 Kaikissa Street fishing -kilpailussa palkitaan kolme 
parasta joukkuetta. Lisäksi voittajista tulee kyseisen kaupungin Kalakunkku 2022 ja koko kesän kovimman 
tuloksen tehneet nimetään syksyllä Vuoden katukalastajiksi 2022. 
Lisätietoja: Mikael Jaakkola, puh. 050 5689 832 mikael.jaakkola@vapaa-ajankalastaja.fi 
 

Toimintatorstai – Minikuvaus to 28.7. klo 17-19 
Rauhanpuisto, Alinenkatu 34. Toimintatorstai pitää sisällään Vilma Sappisen 
järjestämän minikuvauksen, joka on maksuton ensimmäiselle 20:lle. Minikuvaus 
on klo 17-19 ja kuvaus kestää muutaman minuutin ajan. Jokainen kuvattava saa 
kuvauksesta itselleen pari digikuvaa. Olet tervetullut kuvattavaksi yksin, kaverin-, 
perheen-, kumppanin- tai lemmikin kanssa. Kuvauksen lisäksi puistossa on 
jälleen erilaisia pihapelejä joita jokainen voi tulla pelaamaan. Sää varaus! 
Toimintatorstai on kesän ajan pidettävä uusi tapahtuma keskustan alueella. 
Torstait ovat täynnä hulinaa ja vilinää, kun ohjelmaa järjestetään kaiken ikäisille. Ohjelman ohella voit myös 
poiketa kaupunkimme lukuisissa hyvin palvelevissa kivijalkaliikkeissä. Tervetuloa! 
 

Dekkarikävely Petäjämäen jäljillä to 28.7. klo 17.30-19 
Lähtö kierrokselle tapahtuu kirjaston edustalta, Rauhanpuistosta, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. 
Vieraile rikospaikoilla dekkarikierroksella - Dekkarikävely Petäjämäen jäljillä. 
Rikoskomisario Petri Petäjämäki kollegoineen on selvittänyt rikoksia 
idyllisessä Uudessakaupungissa kahdeksan jännityskirjan verran. Yhdeksäs 
rikoskomisario Petäjämäki-jännitysromaani ilmestyy syksyllä 2022. Tule 
mukaan noin puolentoista tunnin rikospaikkakävelylle, 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 viimeiset vuodet on 
työskennellyt lastensuojelun parissa. Jännitysromaanien lisäksi hän on julkaissut novelleja eri kokoelmissa 

http://www.taidetalopilvilinna.fi/
http://www.karilla.fi/
http://www.fisuun.fi/tapahtuma/street-fishing-uusikaupunki-27-07-2022
http://www.fisuun.fi/tapahtuma/street-fishing-uusikaupunki-27-07-2022
mailto:mikael.jaakkola@vapaa-ajankalastaja.fi


ja pakinoita paikallisissa lehdissä. Rakelta tähän mennessä ilmestyneet jännitysromaanit: Musta Joulu, 
Hiljaisuuteen haudattu, Arvottomat, Tapettu illuusio, Kylmä käsi, Sidotut kohtalot, Kuoleman pisarat ja 
Synnin palkka. 
Seuraava dekkarikävely järjestetään torstaina 4.8. klo 17.30-19. 
Lipun hinta on 15 €/henkilö. Maks. 14 osallistujaa/kierros. Liput: doerz.com/visituusikaupunki 
Raken kuva: Saga Tähtinen.  
 

Opastettu historiapainotteinen kävelykierros ja  
Crusell-viikon Päivän puhallus pe 29.7. klo 11-13 

Lähtö- ja päätepiste on Pakkahuoneen vierassataman tori, Pakkahuoneentori 
2, Uusikaupunki. 
Lähde mukaan opastetulle historiapainotteiselle kävelykierrokselle. Museoviraston 
mukaan Uusikaupunki on yksi parhaiten säilyneistä empiretyylin puukaupungeista 
Suomessa. Parhaiten puutalokaupungin historiaan voi perehtyä auktorisoidun 
matkailuoppaan johdolla opastetuilla kävelykierroksilla. 
Opastuskierros on mielenkiintoinen aikamatka ja informaatiopaketti niin turisteille 
kuin alkuperäisille uusikaupunkilaisillekin. 
Crusell-musiikkiviikolla kierroksella pysähdytään torilla kuuntelemaan klo 12 
järjestettävää torikonserttia, Päivän Puhallusta. Hyvät kävelykengät ovat tarpeen. 
Kävelykierroksen pituus on noin 4 kilometriä. Oppaana Raija Herrala-Nurmi. 

Hinta: 10 €/henkilö. Voit myös ostaa lipun paikan päältä oppaalta, mikäli kierroksella on tilaa. Käteismaksu.  
Liput verkosta: https://fi.doerz.com/visituusikaupunki 
Lisätietoja: matkailu@uusikaupunki.fi tai puh. 050 420 5333. 

Männäisten tori pe 29.7. klo 16-19 
Pankkitie 2, Kalanti. Tervetuloa kesätorille! Torimyyntiä, katukeittiö, arpajaiset, joissa 
jokainen arpa voittaa. Musiikista vastaa Matti Mäntylä ja Jouko Pyhältö. Tule ostoksille 
ja nauttimaan torin tunnelmasta! Torilla on perjantaisin mutkaton ja hyvä tunnelma. 
Varaa nyt myyntipaikkasi, p. 0500 717 150/Terttu Lundelin.  
Lisätietoja: https://mannaistentori.fi/ 

Lomatori – Tul toril -teematori la 30.7. klo 10-14 
Uudenkaupungin tori. Ohjelmassa mm. Crusell-viikon päätöspuhallusta klo 12 
torilavalla. Esiintyjänä toimii nokkahuiluguru Eero Saunamäki. Päätöspuhalluksen 
jälkeen Marko Poskiparta hämmästyttää yleisöä lähitaikuudella. Torilla kävijät 
pääsevät osallistumaan kesäiseen Ukibingoon ja lapsille sekä lapsenmielisille on 
luvassa pihapelejä, väritystä, piirtämistä ja vesipyssyillä leikkimistä. Muutokset 
mahdollisia. Suositut ja palkitutkin ohjelmalliset toritapahtumat viihdyttävät 
kaikenikäisiä kesälauantaisin. Myyjät ja tuote-esittelijät sekä yhdistyksen, seuran tai 
järjestön edustajat ovat tervetulleita torille esittelemään toimintaansa. 
 

Lokalahden Suvipäivät la 30.7. klo 11-15 
Lokalahden keskusta. Suvipäivät on koko perheen tapahtuma. Markkinamyynti alkaa klo 11. 
Juontajana ohjelmalavalla Sami Vuori. Lokalahti-Seuran pj Seppo Laineen tervehdyssanat klo 
12 ja sen jälkeen musiikkia, lasten karaoke ja arpajaisten pääpalkinnon arvonta. Klo 14.30 
jatkuu musiikki lavalla. Tapahtumassa mukana mm. Lokalahden yhdistyksiä, markkinamyyjiä, 
vanhat ajoneuvot, keppihevosrata, köydenveto ja pomppulinna. Ohjelmamuutokset 
mahdollisia. Lämpimästi tervetuloa! 
 

Kalanti-päivän juhla su 31.7. klo 18 
Kalannin kotiseutumuseo, Kuriirinkuja 1, Kalanti. 
Kalanti-päivän ohjelma: Alkusoitto ja tervehdyssanat: Juhlapuhe tekniikan tohtori Aappo 
Kontu. Laulu/kitara Michaela Kontu. 
Väliajalla: Timo Kulmalan moottorisahaveistosnäytös, Jouko Mäenpään tiilentekonäytös, 
4 H-yhdistys viihdyttää perheen pienempiä, paikalla myös PaTun Team 
pappatuntureineen. Kahvia ja pullaa. Trubaduuri, imitaattori Sami Vuori. Esinearvaus ja 
arvonta. El. Kalannin yhdistyksen laulukerho. 
Lisätietoja: tuija.hannula@outlook.com tai puh. 0400327715. 
https://kalanti-seura.blogspot.com/ 
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Lippujen myynti Uudenkaupugin 
matkailutoimisto, Rauhankatu 10, avoinna 
ma-pe klo 9-16.30 ja la 9-15 tai www.lippu.fi 
sekä tuntia ennen konsertin alkua ovelta. 
Lisätietoja www.crusell.fi  
Crusell-naisten kahvila torilla päivittäin. 
 

MAANANTAI 25.7.  
Klo 12.00 Crusell-viikon päivän puhallus, Uudenkaupungin tori. 
Nokkahuilukvartetti Bravade avaa illan konsertin ohjelmaa. Vapaa pääsy. 

Klo 18.00 Tuulen tiet, Kalannin kirkko, Pyhän Olavintie 5. 
Kuljetus Uudenkaupungin linja-autoasemalta klo 17.00 (5 € meno-paluu). 
Nokkahuilun paluu Crusell-viikolle! Nokkahuilukvartetti Bravade: Sunniva Fagerlund, 
Pauliina Fred, Hanna Haapamäki ja Hanna Paatelma. 
Palestrina-Purcell-Buxtehude-Bach 

Virtuoottinen nokkahuilukvartetti Bravade vie kuulijan eri vuosisadoille aina 1300-luvun Italiasta 
nykypäivään. Liput: 27,50 €/22,50 € S-ETU -10%  

TIISTAI 26.7.  
Klo 12.00 Crusell-viikon päivän puhallus, Uudenkaupungin tori. The Breed tarjoaa maistiaisia Pekka 
Pohjolan musiikista. Vapaa pääsy. 

Klo 15.00 Avain hukassa, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A. Marzi 
Nymanin ja Hanna Vahtikarin hulvaton ja taidokas lastenkonsertti viihdyttää koko 
perhettä! Marzi Nyman ja Hanna Vahtikari sekä Crusell-Festivaaliorkesteri. 
Liput: 11,50 € / Perhelippu 38 € (sis 4 lippua)         MARZI Kuva: Aki-Pekka Sinikoski 

Klo 18.00 Theresienstadt in memoriam, Vanha kirkko, Alinenkatu 44. 
Iloisen 20-luvun päälle synkkänä langennut natsihallinnon varjo konkretisoituu illan 
konsertissa, jossa kuullaan riipaisevia, särkyneiden sydänten säveliä Theresienstadtista. 
Liput: 27,50 €/22,50 € S-ETU -10%  

Klo 21.00 The Breed plays Pekka Pohjola, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A. 
The Breed: Ville Ojanen, viulu. Aki Lääkkölä, koskettimet, piano (Absoluuttinen Nollapiste). 
Jaan Wessman, basso (mm. Paleface, Jonne Aaron). Niko Ronimus, lyömäsoittimet, 
rummut. Jukka Iisakkila, kitara, piano (mm. Steve Vai). Virtuoottisten muusikoiden 

kunnianosoitus Pekka Pohjolan upealle musiikille! 
Liput: 20 €/15 €. 

KESKIVIIKKO 27.7.  
Klo 9.00 Crusell Open -golfkilpailu, Välskärintie 2H. Aikalähdöin klo 9 alkaen. Sarjat: Tasoituksellinen 
lyöntipeli ka pistebogey. Lisätiedot: ugk.fi  

Klo 12.00 Crusell-viikon päivän puhallus, Uudenkaupungin tori. Eero Saunamäki, 
saksofoni. Schulhoff: Hot Sonate osat 3 ja 4. Vapaa pääsy. 

Klo 18.00 Romanttinen Weimar, Vanha kirkko, Alinenkatu 44. 
Korvia hivelevää musiikkia myöhäisromanttiselta kaudelta, joka jatkui vahvasti Weimarin 
tasavallan aikaan saakka. Liput: 27,50 €/22,50 € S-ETU -10%  

Klo 22.00 Pieni iltasoitto, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3. Tunnelmallinen 

kynttiläkonsertti tarjoaa päivän päätteeksi musiikillisen yömyssyn iltavirkuille ja urkumusiikin ystäville. 

Liput: 15 €. 
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TORSTAI 28.7.  
Klo 12.00 Crusell-viikon päivän puhallus, Uudenkaupungin tori. The Shit Kickers – Kantria lounaaksi. 
Vapaa pääsy. 

Klo 15.00 Crusell-luento, Kauri-sali, Sepänkatu 6. 
Kulttuurihistorian tohtori Janne Palkisto esittelee Crusellin elämää ja kertoo illan konsertista. Vapaa pääsy. 

Klo 18.00 Torikka, Mozart ja Mahler, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  
Waltteri Torikka hurmaa Mozartin kauneimpien aarioiden solistina! 
Waltteri Torikka, baritoni 
Erkki Lasonpalo, kapellimestari 
Lappeenrannan kaupunginorkesteri 

Liput: Hintaryhmä A: 38,50 € / 35 €  
           Hintaryhmä B (mahd.rajoit. näköyhteys): 33,50 €/28,50 €. 

Klo 21.00 Lyhtyjen yö, Vallinmäki, Alinenkatu 41.  

Händel – Piazzola – Kari Antila Jazz Trio – The Shit Kickers. 
Lyhtyjen yön musiikillisessa eväskorissa tarjolla countria, jazzia ja 

kevyttä klassista! Vapaa pääsy. 

PERJANTAI 29.7.  
Klo 12.00 Crusell-viikon päivän puhallus, Uudenkaupungin tori. Mestarikurssin opiskelijat. Vapaa 
pääsy. 
Hanns Eisler: Divertimento op. 4 puhallinkvintetille. 
Ervin Schulhoff: Divertissiment (1926) oboelle, klarinetille ja fagotille. 
Paul Hindemith: Kleine Kammermusik op. 24 nro 2 puhallinkvintetille. 

Oppilaskonsertit, Kauri-sali, Sepänkatu 6. Vapaa pääsy. 
Klo 13.00 Oppilaskonsertti I         Klo 16.00 Oppilaskonsertti II 

Klo 18.00 Sota ja rauha, Vanha kirkko, Alinenkatu 44. 
Sergei Prokofiev: Huilusonaatti op. 94 
Igor Stravinsky: Sotilaan tarina – Suite (1919) klarinetille, viululle ja pianolle 
Mykola Lysenko: La Tristesse op. 39 fagotille ja pianolle 
Stravinskyn “Sotilaan tarina” saa ympärilleen ukrainalaisten säveltäjien musiikkia. 
Liput: 27,50 € / 22,50 €.  

Klo 21.00 Berling by Night - Cabaret, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A. 

Crusell-viikon huipennus tarjoaa hämyistä kahvilatunnelmaa kabareen kultakaudelta! 
Illan aikana soivat Kurt Weillin, Ernst Krenekin ja Friedrich Holländerin suurimmat hitit 
Meow Meow’n mykistävinä tulkintoina jotka tempaavat sinut Weimarin Berliiniin ja 
menneeseen aikaan. 
Liput: 33,50 € / 30,50 €.  

LAUANTAI 30.7.  

Klo 12.00 Crusell-viikon päivän puhallus, Uudenkaupungin tori. Nokkahuiluguru – 
Nokkahuilun monet kasvot tutuksi Eero Saunamäen johdolla. Vapaa pääsy. 

Oppilaskonsertit, Kauri-sali, Sepänkatu 6. Vapaa pääsy. 
Klo 13.00 Oppilaskonsertti III         Klo 16.00 Oppilaskonsertti IV 

Klo 15.00 Pihakonsertti - Divertimenti, Rantakatu 14. 

Crusell: Divertimento op. 9 oboelle ja jousikvartetille   
Hans Gal: Divertimento op. 22 puhallinoktetille.  
Festivaalin taiteilijat esiintyvät. Tervetuloa nauttimaan musiikista ja Uudenkaupungin 
ainutlaatuisesta puutalotunnelmasta! Vapaa pääsy. 

Klo 18.00 Aikojen loppu, Vanha kirkko, Alinenkatu 44. 
Paul Hindemith: Fagottisonaatti (1938)  
Olivier Messiaen: Aikojen lopun kvartetto (1941) klarinetille, viululle, sellolle ja pianolle  
Messiaenin rauhaa henkivä, ajan pysäyttävä mestariteos. 
Liput: 25 € / 20 €.  



Klo 21.00 Berling by Night - Cabaret, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A. 

Crusell-viikon huipennus tarjoaa hämyistä kahvilatunnelmaa kabareen kultakaudelta! Illan 
aikana soivat Kurt Weillin, Ernst Krenekin ja Friedrich Holländerin suurimmat hitit Meow 
Meow’n mykistävinä tulkintoina jotka tempaavat sinut Weimarin Berliiniin ja menneeseen 
aikaan. 
Liput: 33,50 € / 30,50 €.  
 
 

 
Santtioranta Camping, Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. 
Puh. 041 3144 890  santtioranta@karilla.fi  www.karilla.fi/santtioranta  

Ma 25.7. Lasten leikkipäivä, ohjelmaa lapsille klo 14-18. 

Ti 26.7. klo 14.30 Iltapäivätee, esiintymässä Kalle ja Susanna 

La 30.7. klo 17-20 Grilli kuumana, livemusiikista vastaa Luca Sturniolo. 
 

 
M/S Kertun risteilyt Isokarin majakkasaareen 
Risteilylle lähdetään Uudenkaupungin vierassatamasta, joka sijaitsee tunnelmallisella kaupunginlahdella 
kaupungin keskustassa. Lisätietoja: puh. 040 1866 350 ja info@isokari.fi https://merikauppa.isokari.fi  

Ke, to, pe, la ja su 28.8. asti  
Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 17.30. 
Aluksella tarjoillaan lähdön jälkeen aamupäiväkahvi ja pikkupulla, ja nautitaan alkaneesta matkasta ulos 
merelle. Merimatkat taitetaan matkustaja-alus M/S Kertulla. Maisema muuttuu 
suojaisen sisäsaariston ja karumman rannikkovyöhykkeen kautta lopulta 
avomereksi, jonka rannattomasta horisontista löytyy ainoastaan Isokari. 
Matkalla näkyy runsaasti lintuja ja merimerkkejä, ja opastus laivamatkan aikana 
tutustuttaa saaristoluontoon sekä saariston nähtävyyksiin. Merimatkan kesto on 
noin 1,5 h.  
Perillä Isossakarissa voit retkeillä omatoimisesti tai yhdessä ryhmän kanssa. 
Yhteinen, oppaan johdolla tehtävä saarikierros alkaa satamasta ja päättyy 
majakalle. Omatoimisesti voit vaikka geokätköillä tai keskittyä linturetkeilyyn, tai 
haaveilla rauhassa rannattoman horisontin äärellä. 
Aikaa nauttia olosta saarella on noin 5 tuntia. Yhteisen risteilyohjelman (opastettu saarikierros, vierailu 
majakassa, lounas) lisäksi aika riittää vaikka talviturkin kastamiseen ja terassikauden avaamiseen! 
Paluumatkalle Isostakarista Uuteenkaupunkiin lähdetään klo 16.30, ja perillä kaupungissa ollaan klo 18. 
Hinnat: aikuiset 74 €, lapset 4-12 v 35 € (sis. Pikkukipparin puuhakirjan) ja alle nelivuotiaat maksutta 
Hinta sisältää merimatkat, opastetun saarikierroksen ja lounaan Isossakarissa sekä sisäänpääsyn 
majakkaan.  

Sightseeing-risteily perjantaisin M/S Kertulla 29.7. klo 18-20 
Kertun lähtölaituri on kaupungin vierassatamassa "Pakkahuoneen 
takana", Pakkahuoneenkuja 2. 
Kesäinen Uusikaupunki merellä nautittuna.Keskikesän perjantai-illat Kerttu on 
sisäsaariston sightseeing-liikenteessä. Kaksi tuntia kestävillä opastetulla ilta-
risteilyillä pääset nauttimaan meritunnelmasta, hauskasta ohjelmasta sekä 
Kertun kesäisestä tarjoilusta. Aluksella on täydet anniskeluoikeudet. 
Liput laivasta: aikuiset 20 € ja lapset (4-12 v.) 10 € 
Lisätietoja: info@isokari.fi tai puh. 040 1866 350. 
 

mailto:santtioranta@karilla.fi
http://www.karilla.fi/santtioranta
https://www.isokari.fi/sijainti-ja-yhteystiedot/uudenkaupungin-vierassatama/
mailto:info@isokari.fi
https://www.mskerttu.fi/
https://www.isokari.fi/opastukset/
https://www.isokari.fi/majakka/
https://www.isokari.fi/linnut/
mailto:info@isokari.fi


 

Bistro Bay Aittaranta 10, Uusikaupunki 

Bistron terassilla fiilistellään loistavan live-musiikin tahdissa joka keskiviikko 21:30 alkaen. 
BB-liveilloissa soi musiikki jazz/soul/blues -teemalla. 

Ke 27.7. klo 21.30 Murtojärvi Duo 
 

Captain´s Makasiini Aittaranta 12, Uusikaupunki 

Tiesittehän, että livemusa on parhaillaan paikan päällä. Kerää porukka kasaan, tulkaa ajoissa varaamaan 
parhaat paikat eturivistä ja nauttikaa musiikista! Livemusa starttaa to klo 19, pe ja la klo 20. 
Keittiö on auki klo 20.30 asti ja baari palvelee ainakin keikan loppuun saakka. Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

Ke 27.7. Epi ja Ida klo 19   

To 28.7. Kalle ja Susanna klo 19      

Pe 29.7. Nat Newborn klo 20   

La 30.7. Olli Leppärinne klo 20              

Su 31.7. Päivä Matinet Jukitsu klo 13 

Pakkahuoneen terassi Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  

After work -perjantait, live musaa klo 18-21 kera hyvän ruuan ja juoman.  
Tervetuloa viihtymään! 

Pe 29.7. Eeli Hallikainen 
 

 

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. Ryhmät aina sopimuksen mukaan.  
Wahlbergin museotalo on Uudenkaupungin museon pääkohde, joka sijaitsee ruutukaava-alueella, 
entisessä komeassa tupakkatehtailija Fredrik Wahlbergin porvaristalossa. Talon huoneissa ovat säilyneet 
koristeelliset kaakeliuunit ja taidokkaat kattomaalaukset aivan 1900-luvun alusta. Osa uuneista ja 
kattomaalauksista sekä salongin käsinmaalatut tapetit ovat alkuperäiset jo 150 vuoden takaa. Wahlbergin 
talon alakerran huoneissa voi melkein kuvitella piipputupakan tuoksun ja naisten silkkihameiden kahinan. 
Museotalon yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan merellistä historiaa. Merimieskirstut, 
matkamuistot, laivataulut tai kapteenin navigointivälineet kertovat mielenkiintoisesti tästä historiasta. Myös 
uudempi laivanrakennus ja telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon yläkerrassa.  

https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat


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 
 

Pikkumuseot; Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo, ovat avoinna  
7.8. asti klo 12-15. Museon aukioloaikoina vapaa pääsy. 

Luotsimuseo 
Mäyhälänkatu 2B, Uusikaupunki. Vallimäen rinteellä sijaitseva entinen 
Uudenkaupungin luotsiasema on toiminut luotsien ammatista kertovana pienenä 
kesämuseona tänä kesänä jo 50 vuotta. Kahden huoneen rakennuksessa on 
esillä luotsiaseman alkuperäistä esineistöä ja tietoa luotsien vaativasta 
ammatista. 

Merimiehenkotimuseo 
Myllykatu 20, Uusikaupunki. Merimiehenkotimuseo sijaitsee Myllymäen 
laidalla rakennuksessa, joka on yksi Uudenkaupungin vanhimmista säilyneistä 
asuinrakennuksista. Talo lienee rakennettu 1770-luvulla. Pieni talo on sisustettu 
kuvaamaan 1900-luvun alun uusikaupunkilaisen merimiesperheen kotia. 
Kesällä voit pihamaalla pestä mm. pyykkiä entisajan menetelmin tai vaikka 
kävellä puujaloilla. Sisätiloissa voit leikkiä vaikka salapoliisia! 
 

Uudenkaupungin Automuseo 
Autotehtaankatu 11. Avoinna joka päivä klo 10-18. 
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 
 

Bonk-museo ja Lasten Keksimö 
Siltakatu 2. Avoinna: 8.8. asti joka päivä klo 10-18.  
Et löydä lumovoimaisempaa tutustumiskohdetta kuin Bonk-museo, joka tarjoaa 
mahdollisuuden tutkia valtavan Bonk Business Inc. teollisuus- imperiumin taustoja. 
Avaa siis ovi hämmästyttävään ja villiin Bonkin maailmaan.  
Bonk on hullunkurinen fantasiatuote, joka juontaa juurensa kuvataiteilija Alvar 
Gullichsenin ideasta. Oy Bonk AB on kuvitteellinen perheyhtiö, jonka ympärille on 
kehittynyt kokonainen historia ja jonka nimissä on tehty jos jonkinlaisia keksintöjä. 
Bonkin perhe tunnetaan mm. ”piristävästä anjovispohjaisesta höysteestä” ja 
”jättiläisanjovisten liikehtiessä syntyneestä dynamoefektistä”. Kesällä Bonkin Lasten 
Keksimössä voivat perheen pienimmät suunnitella ja rakentaa oman Bonk-koneen. 
Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset (4-12 v.), 8 €/eläkeläiset, opiskelijat. 
Yksittäisen lipun hintaan yleisinä aukioloaikoina kuuluu noin 20 min. opastus. 
www.bonkcentre.fi 
 
 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
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Vanha kirkko, Alinenkatu 44. Holvikattoinen harmaakivikirkko vuodelta 1629 on 

keskusta-alueen vanhin rakennus. Vanha hautausmaa ja sankarihaudat. 
Avoinna: 7.8. asti ke-la klo 11-17, su klo 12-16. Muulloin sopimuksesta. 

Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki. Arkkitehti Georg Theodor von Chiewitzin 

suunnittelema goottilaistyylinen punatiilikirkko. Rakennettu vuosina 1858–1863. 
Urkuvartit kirkossa torstaisin 7.7. ja 14.7. aina klo 12. Vapaa pääsy.  
Avoinna muulloin sopimuksen mukaan ke-su puh. 044 3635 497. 

Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. Pyhän Olavin harmaakivikirkko on 

rakennettu 1300-luvun lopulla. Avoinna: 7.8. asti ke-la klo 11-17, su klo 12-16. Muulloin 
sopimuksesta. Kirkon aukioloaikoina asehuoneessa toimii kahvila, 
vapaaehtoinen maksu menee lähetyksen hyväksi. 

Pyhämaan kirkot avoinna: 7.8. asti ke-la klo 11-17, su klo 12-16. 

Pyhämaan Uhrikirkko 
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harvinaislaatuinen puukirkko on rakennettu 
1642-1650. Maalaukset peittävät kokonaan kirkon katon ja sisäseinät. 

Pyhämaan uusi kirkko 
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harmaakivikirkko vuodelta 1804, Uhrikirkon 
vieressä. Alttaritaulu on Arvid Liljelundin maalaama. 

 

Uudenkaupungin Merikeskus – Kotien kätköistä -näyttely 14.8. asti ti-su klo 11-18 
Pakkahuoneentori, Uusikaupunki. Pakkahuoneentorilla, entisessä Vason 
myllyssä sijaitsee Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen ylläpitämä 
Uudenkaupungin Merikeskus -näyttelytila. Tilassa on esillä monenlaista 
merihistoriallista nähtävää. Tänä kesänä esillä on näyttely ”Kotien kätköistä”, 
johon on kerätty runsaasti mielenkiintoista merellistä katsottavaa. Esillä on 
mm. laivatauluja, laivojen pienoismalleja ja puolimalleja, pullolaivoja, 
merimiesten tuomia tuliaisia, navigointivälineitä, laivalyhtyjä ja -lamppuja, 
posliinisia laivakoiria ja paljon muuta. Esillä on myös taiteilija TH Norlingin 
taidenäyttely sekä perusnäyttelyssä esillä olevat suurikokoinen Warma-laivan 
pienoismalli, venemoottorit jne. Merikeskuksessa on myös runsas 
Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen myyntipiste 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 

Pakkahuoneen kahvion näyttelytila 
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Kahvila on avoinna joka päivä klo 8-22. 
Sanna Horvathin näyttely 21.8. asti  
https://karilla.fi/tapahtumat/ 
 

Runokulman Galleriassa Meri Pauniahon taidegrafiikkaa 27.7.-20.8.  
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe 11-17 ja la 11-15.  
Runonkulman Gallerian heinä-elokuun näyttely "Kotiinpaluu" esittelee raumalaisen 
kuvataiteilijan Meri Pauniahon värillistä taidegrafiikkaa, kohopaino- ja 
syväpainotekniikan yhdistelmiä. Teoksissaan Pauniaho kuvaa omakohtaisia 
kokemuksiaan huonetiloista ja maisemista, joissa ihmisen läsnäolo tuntuu, mutta 
ihmistä ei näy. Teokset ovat henkilökohtaisia, mutta samalla ne voi nähdä pieninä 
kansatieteellisinä tutkimuksina tutuista esineistä ja viittauksina suomalaiseen luontoon 
ja sen tulevaisuuteen. 

http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi/
https://karilla.fi/tapahtumat/


Näyttely on esillä 27.7.-20.8. ja galleria on avoinna ensimmäiset kaksi viikkoa ke-pe 11-17 ja la 11-15 ja 
10.8. alkaen ke 16-19 ja la 11-15 sekä sopimuksen mukaan, P. 0407084776. Galleriaan on vapaa pääsy. 
Kaikille avoimia avajaisia vietetään tiistaina 26.7. klo 18.00, tervetuloa! 
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 
 

Galleria-Taidelainaamo Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä 

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. 
Heinäkuun kuukauden taiteilijana esittäytyy taidegraafikko Tiina Kuusikoski. Tiina 
Kuusikoskelta on esillä grafiikkaa ja maalauksia. 
Elokuussa kuukauden taiteilijana esittäytyy Auli Sormunen. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

Stig Rosenlund: Saariston helmet -näyttely 13.7.-2.8. Kulttuurikeskus Crusellissa 
Kulttuurikeskus Cruselli Liljelund-halli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  
Näyttely avoinna ma-ke klo 10-16, to 10-18 ja pe 10-16.  
Etelä-Pohjanmaan rannikolla Närpiössä kasvaneena Stig Rosenlund 
oppi jo varhain arvostamaan ympärillään avautuvaa maisemaa, ja 
erityisesti merestä tuli hänen suuri inspiraation lähteensä. Maalaamisen 
ohella Stig Rosenlund toimi nuoruudessaan kahdeksan vuotta 
teollisuudessa piirtäjänä ja kuvittajana.1980-luvun alussa maalaaminen 
alkoi kuitenkin saada yhä keskeisemmän sijan Stig Rosenlundin 
elämässä. Ensimmäisen oman taidenäyttelynsä hän piti vuonna 1981 ja 
täyspäiväiseksi maalariksi hän ryhtyi vuonna 1984. Sittemmin taiteilijalla 
on ollut useita omia taidenäyttelyitä Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. 
Stig Rosenlund on maalannut erityisesti muotokuvia, mutta 
Uuteenkaupunkiin hän saapuu muunlaisen materiaalin kanssa. Kulttuurikeskus Crusellissa oleva näyttely 
sisältää erityisesti meri-aiheisia maisemamaalauksia, jotka osoittavat paitsi valon luonnollisen 
käyttäytymisen hallinnan, myös taidokkaita keinoja kuvata erilaisia tunnelmia: niin meren tyyneyttä kuin 
aaltojen voimaakin. Taiteilijan kotisivut: http://srosenlund.fi/ Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 
 

Silkkimaalauksia näyttely Iso Vehanen 
saaressa 14.8. asti 
Galleria Strandstugan, Iso Vehanen saari, Uusikaupunki.  
60°N 46,397    21°E 17,487 
Galleria Strandstugan silkkimaalauksien kesänäyttely ja 
myynti rantatuvassa Iso Vehaksen saaressa. 
Itsepalvelu. Lämpimästi tervetuloa! 
Lisätietoja: ingrid.biese@gmail.com tai puh. 040 542 6293. 
http://www.theartplacefinland.com 
 

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. 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. 
MirriRescue ry Pop Up-varainkeruu kirpputori Tupsulassa. 

Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa 
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki.  
Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely kokoaa yhteen 
kymmenen vuoden aikana tuotetut pienoisteokset. Näyttely on avoin yleisölle 
museon pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 10-18. Näyttely esittelee kiehtovia 

http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/
http://srosenlund.fi/
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minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin ja vessoihin. Esillä 
on yli 40 työtä. 

 

Lentävä Lokki / 26. ja 27.7. esitykset peruuntuvat sairastapauksen 
vuoksi!!! 
Suukarintie 2, sisätilassa. Kaupunginlahden rannalla,  
Pakkahuoneen vierassatamasta merelle päin. Katettu ja ilmastoitu tila. 

”Neito kulkee vetten päällä” -esitys  
Eeva Joenpellon romaanin mukaan dramatisoinut Hanna Ojala. 
Ohjaus Raija ja Pentti Nokkala 
Rooleissa: Tiina Erälinna, Emmi, Mickelson, Heini Aaltonen, Fanny Salomaa, 
Marjatta Santa, Seppo Kylander, Timo Turunen, Pentti Väisänen ja Pentti Nokkala. 
Alma, tyttärensä Helmi ja Puntin emäntä ovat rajuja, komeita ja kohtuuttomia naisia, 
jotka puskevat läpi harmaan kiven ja pitävät päänsä pinnalla. Alma raataa umpeen 
velkaa ja ajaa takaa kunniaa. Helmi heitetään maailmalle niukin eväin, mutta 
sisäinen palo ja villi mielikuvitus kantavat. 
Ympärillä on 1900-luvun alun Suomi: tilalliset, talolliset ja tuoreet tehtaalaiset, sekä muut oman onnensa 
sitkeät sepät. Eeva Joenpellon läpimurtoteos katsoo henkilöitään rehellisesti, ronskisti, mutta samalla 
hellästi ja tuomitsematta. Käänteet ovat hurjia. 
Uudessa näyttämöversiossa on oman aikamme syke. Se antaa tilaa myös kirjailijan vinolle huumorille. 
Rikas, vivahteikas kieli rehottaa, laajan yleisön rakastama kirja saa arvoisensa raikkaan tulkinnan. 
Seuraavat näytökset: Ti 2.8., ke 3.8., ti 9.8. ja ke 10.8., klo 19 sekä su 7.8. klo 15. 
Puffetti ennen esitystä ja väliajalla. 
Liput: 20 €/18 € (eläkeläinen, opiskelija, ryhmät). 
Lippuvaraukset ja -myynti: 
Uudenkaupungin matkailutoimisto, Rauhankatu 10, puh. 050 420 5425, 050 420 5333. 
 

 

Satya joogan tapahtumia 
Vetäjänä RYT200-Joogaopettaja Satu Ajanko, satu.ajanko@satya.fi  http://www.satyajooga.fi 
Sateella tunti peruuntuu. Tunnin peruuntumisesta ilmoitetaan Satya joogan facebookin ja instagramin 
stooreissa. Kertamaksu 10 € (käteisellä tai pankkikortilla) ennen tunnin alkua, voit maksaa myös epassi, 
edenred, eazybreak tai Smartum liikuntaeduilla. 

Puistojoogaa Myllymäellä heinä- ja elokuussa sunnuntaisin klo 18 -19 
Myllymäen puistojooga, Myllyrinne 3, Uusikaupunki. 
Satya jooga järjestää puistojoogaa Myllymäen puistossa, vesitornin hiekka-
alueelta löydät joogapaikalle. Tule aistimaan luonnon rentouttava vaikutus 
joogatessa, luonto joogasalina, maa lattiana, taivas kattona ja linnunlaulu, puiden 
humina taustamusiikkina. Oma juomapullo ja jumppa/joogamatto mukaan. Viltin 
voi ottaa loppurentoutukseen. Lämpimällä säällä joogataan paljain jaloin. 
Suosittellaan kerrospukeutumista sään mukaan. 

Beach joogaa Santtiorannassa keskiviikkoisin klo 9-10 
Santtioranta camping, Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. 
Mikä ihana tapa aloittaa uusi päivä Beach joogalla. Tuntea merituuli ja auringon säteet iholla, kuunnella 
aaltojen rentouttavaa kohinaa, tuntea hiekka varpaiden alla, lempeä liike koko kehossa. Tämän jälkeen ei 
voi tulla kuin hyvä päivä! Joogassa tehdään hengitysharjoituksia, kehonhallintaa, venyttäviä ja avaavia 
liikkeitä. Liikkeitä tehdään välillä kehonpainolla staattisemmin ja välillä flowmaisesti edeten. Tarvitset 
alustan, jumppa/joogamaton, pyyhkeen tai viltin mukaan, vesipullon ja vaatetus sään mukaan. Joogan 
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jälkeen voit jäädä rannalle ja pulahtaa uimaan. Beach jooga on tarkoitettu kaikille, leirintäalueen asiakkaille, 
turisteille, mökkiläisille ja kaupunkilaisille. Lämpimästi tervetuloa joogaan merenrannalle. 
 

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/ 

 
Suviuintia Metsälehdon saunalla tiistaisin klo 18-20 
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki. 
Saunamaksu aikuisilta 3 € ja lapset alle 12 v. 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. 

Haimion vapaasaunan suviuintia päivittäin klo 9-22 
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on 
matkaa noin 14 km Uudenkaupungin keskustasta. Suviuintia kera 
saunan, kausimaksu 30 € tai kertamaksu 5 €. Järjestäjänä Kalannin 
Jokisivun Nuorisoseura ry. Jokisivun Nuorisoseura hoitaa ja ylläpitää 
Kalannin Haimiossa kahta saunaa sekä yleistä uimarantaa. Vapaasauna 
on kaikille avoin ja se sijaitsee yleisen uimarannan yhteydessä. 
Lisätietoja: Antti Luotonen puh. 0400 932 338. 

Käätyjärven kuntokävely 15.6.-31.8.  
On aika taas hieman lähteä kuntoilemaan sekä nauttimaan hyvistä 
maisemista. Hakametsän Asukasyhdistyksen perinteinen kaikille 
avoin, kesä - elokuun kestävä kävelykisa on starttaava taas. 
Kierroksen pituus on n. 1,6 kilometriä. Merkkaa suorituksesi, kun olet 
kierroksen kiertänyt, kierroksia voi tehdä niin monta kuin vain jaksaa, 
suoritukset merkitään Käätyjärven leikkipuiston läheisyydessä olevan 
postilaatikon sisällä olevaan vihkoon. Käätyjärven kaunis maisema luo 
nautinnollisen hetken ulkoiluun ja reipas liikunta antaa voimia 
parempaan elämään. Kävelykisa on kaikille avoin, joten lähde mukaan ja nauti kesästä. Ajatus on, että 
reitillä kaikki voisivat olla ystäviä ja pieni hymy sekä tervehdys voisi olla siivittämässä matkaamme, toisi 
läheistä yhdessä tekemisen iloa. https://fb.me/e/3U5OCZuFB 
 

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. 
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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. 
 

Kasarmilahden esteetön luontolava 
Kasarminlahdentie 8, Uusikaupunki (esteettömän reitin lähtöpiste), jossa 
isompi pysäköintialue. Esteetön luontolava tarjoaa 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 tarjoaa hienot näkymät Kasarminlahdelle 
ja rantaniityille. Palvelut esteettömällä osuudella: luontolava, esteetön 

kompostikäymälä, 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/ 
 

 

 
Pyhämaan kulttuuripolku nyt 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 
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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 

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. 
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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 

 

 

 

Matkailutoimisto  
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.  

 

Palvelupiste Passari  

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia. 
Toimistomme ovat avoinna: ma-pe klo 9-16.30 ja  
matkailutoimisto myös la klo 9-15.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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