
 

 

 

 

 

Crusell-viikko: Päivän puhallukset maanantaista lauantaihin klo 12 

Joka päivä torilla 

Maanantaina Klarinetistit 

Tiistaina Huilistit 

Keskiviikkona Fagotistit 

Torstaina Klarinetistit 

Perjantaina Oboistit 

Lauantaina Christina Fassbenderin oppilaat 

www.crusell.fi 

 

Nukketeatteria kirjastossa - Alastalon salissa, Eevastiina ja lokinpoika maanantaina 30.7. klo 16 

Uudenkaupungin kirjaston pihalla 

Käsinukeille ja harmonikalle dramatisoitu nukketeatteriesitys pitää sisällään henkilöhahmoja, sattumuksia ja 

kaiken olennaisimman Kilven klassikkoteoksesta Alastalon salissa. Sateen sattuessa esitys on kirjaston 

lastenosastolla. 

Vapaa pääsy. 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/nukketeatteria-kirjastossa-alastalon-salissa-eevastiina-ja-lokinpoika 

 

Crusell-viikko: Sielun peili maanantaina 30.7. klo 18 

Vanha kirkko   

Konsertti on todellinen modernismin voimannäyte, joka vaatii esittäjiltään kaikkensa. Kulmikkaampia sävellyksiä 

pehmentävät Arvo Pärtin ja Pēteris Vasksin henkeäsalpaavan kauniit teokset sekä Johann Sebastianin pojan 

raikas oboekvartetto.  

Liput: 25 € / 20 € 

www.crusell.fi 

 

Crusell-viikko: Schubertin helmi tiistaina 31.7. klo 18.00 

Vanha kirkko   

Vanhassa kirkossa soi yksi niistä teoksista, joka sinetöi Schubertin osaksi suurten säveltäjien joukkoa. 

Laajamittainen oktetto on hyväntuulinen ja energinen klassikkojen klassikko! 

Liput: 25 € / 20 € 

www.crusell.fi 

 

Crusell-viikko: Solitude tiistaina 31.7. klo 21 

Kulttuurikeskus Cruselli   

Lauri Sallisen sooloklarinettikonsertti kasvaa monitaiteelliseksi nykytanssiesitykseksi. 

Liput: 25 € / 20 € 

www.crusell.fi 

 

  

 

 



Opastettu kävelykierros Crusell-viikolla keskiviikkona 1.8. ja perjantaina 3.8. klo 11-13 

Tule mukaan opastetulle kävelykierrokselle! Auktorisoidun matkailuoppaan avulla tutustutaan kaupungin 

mielenkiintoiseen historiaan ja nykypäivään. 

Osallistumismaksu 5 €/henkilö. 

Lähtö Pakkahuoneen vierasvenesatamasta. 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/opastettu-kavelykierros-crusell-viikolla-0 

 

Crusell-viikko: Mestarit Ranskalaisissa tunnelmissa keskiviikkona 1.8. klo 18 

Vanha kirkko   

Crusell-viikon mestarikurssien opettajat esittelevät taitojaan! Pirskahteleva ohjelma tuo ranskalaisen tunnelman 

keskelle suomalaista kesäiltaa. C’est magnifique! 

Liput: 25 € / 20 € 

www.crusell.fi 

 

Crusell-viikko: Idän Pikajuna Kari Kriikku: Bizarre Bazaar keskiviikkona 1.8. klo 21 

Työväentalo   

Kierrä idän pikajunan matkassa ympäri Eurooppaa! Luvassa on varmasti yksi jos toinenkin yllättävä käänne. 

Juna on lastattu huippumuusikoilla, kuljettajana Kari Kriikku.  

Liput: 27 € 

www.crusell.fi 

 

Crusell-viikko: Ei Kalanti vaan Galantti torstaina 2.8. klo 18 

Vanha kirkko  

Heleä klassinen ohjelma on taidemusiikkia parhaimmillaan. Tule mukaan musiikilliselle matkalle 

Uudestakaupungista Italiaan ja sieltä Wieniin!  

Liput: 25 € / 20 € 

www.crusell.fi 

 

Crusell-viikko: Lyhtyjen Yö torstaina 2.8. klo 21 

Vallinmäki 

Tangokuningas Kyösti Mäkimattila ja Riku Niemi orkestereineen hellivät kuulijoita himmenevässä elokuun 

yössä! 

Vapaa pääsy 

www.crusell.fi 

 

Crusell-viikko: Nuoret taitajat  

Seurakuntakeskus  

Perjantaina 3.8. klo 14 ja 16 

Lauantaina 4.8. klo 13 ja 15 

Crusell-viikon aikana mestarikursseilla ahkeroineet opiskelijat esittelevät taitojaan yleisölle kahdessa 

konsertissa. Luvassa on huikeaa virtuositeettia ja nuoruuden energiaa. 

Vapaa pääsy! 

www.crusell.fi 

 

Crusell-viikko: SURPRISE!! perjantaina 3.8. klo 19 

Ravintola Pryki 

Illan kattauksessa on tarjolla herkkuja kaikille asteille! Kiihkeää argentiinalaista intohimoa on tulkitsemassa mm. 

viime vuoden Crusell-huilukilpailun voittaja Niamh McKenna. Kuulemme myös maailman kantaesityksenä Yuval 

Gotlibovichin puhallinkvinteton.  

Konsertin lomassa mahdollisuus herkutella Prykin buffee-pöydästä! (ei sisälly lipun hintaan)  

Varaukset: Ravintola Pryki (050 560 3266) 

Liput: 35 €  

www.crusell.fi 

 



Crusell-viikko: Golfkilpailu – B. H. Crusell Open lauantaina 4.8. klo 9.00 

Lisätiedot: www.ugk.fi 

 

Vaakahuoneen Satukammari ja Pieni kesäpuoti lauantaina 4.8. klo 10-14 

Vaakahuone, Rauhankatu 10 

Satukammarissa voi kuulla tarinaa hiiripariskunnan elämästä ja lumotusta ruususta, jota prinssi rakasti. 

Myös vanhan vaakahuoneen historia on mukavaa kuultavaa. Nähtävillä on myös vaaka, jolla on aikoinaan 

punnittu hevoskuormia. Paikalliset kädentaitajat kertovat mielellään lisää ja samalla voi tutustua erityisen 

upeisiin taidekortteihin ja käsitöihin. Pieni pihakirppis. 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/vaakahuoneen-satukammari-ja-pieni-kesapuoti 

 

Crusell-viikko: Päätöskonsertti lauantaina 4.8. klo 18 

Uusi kirkko 

Crusell-viikko huipentuu sopraano Soile Isokosken jumalaiseen laulantaan ja Stravinskyn Pulcinella-sarjaan. 

Vaikuttavan konsertin suurta festivaaliorkesteria johtaa Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Hannu Lintu. 

Liput: 35 € / 30 € 

www.crusell.fi 

 

Crusell-viikko: Päätöskaronkka: Buenos Aires lauantaina klo 21 

Työväentalo  

Argentiinalainen tango jättää kaihon sydämeemme. Tunnelmallisen konsertin jälkeen voi luoda katseen 

menneeseen viikkoon ja eteenpäin tulevan vuoden Crusell-juhlaan! 

Liput: 30 € 

www.crusell.fi 

 

Teatteri Terve Tytön musiikkikomedia TAIPALEELLA (Eli käänny takaisin jos mahdollista) sunnuntaina 

5.8. klo 17 

Pyhämaan nuorisoseurantalo, Pyhämaantie 1076 

Esitys on ajan patinoima ja vauhdikas kuvaus nykyajan elämästä kaikkine kommervenkkeineen. Tarinan 

keskiössä rutinoitunut nelikymppinen nainen joutuu yllättäen käymään läpi muutosprosessia, jonka pistää alulle 

hänen huomionhakuinen taiteilija-äitinsä sekä hänen määrätietoinen tyttärensä. Kriisin ollessa pahimmillaan 

nainen saa vieraakseen tuttuja roolihenkilöitä vanhoista Suomi-filmeistä, jotka auttavat häntä uudelleen 

löytämään omat voimavaransa sekä muutokseen vaadittavat henkiset työkalut. 

tervetytto.wordpress.com 

 

Kalanti-päivän juhla sunnuntaina 5.8. klo 18 

Kalannin kotiseutumuseo, Kuriirinkuja 1 

Perinteinen kotiseutujuhla Kalannin Kotiseutumuseolla. 

Ohjelma: 

Musiikkia - Keijo Rantanen 

Tervehdyssanat - Pj Anniina Kukkala 

Juhlapuhe - Markku Laine 

Trubatuuri imitaattori - Sami Vuori 

Musiikkia - Keijo Rantanen 

Laulua - Leena Kallonen 

Muistamiset, yleisökilpailun tulokset ja arvonta 

Kuorolaulua - Kalannin Aikamiehet 

Loppulaulu 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/kalanti-paivan-juhla 

 



Myllymuorin synttäriseikkailu lapsille tiistaina 31.7. klo 11-12 

Lähtöpaikka Vaakahuoneelta, matkailutoimiston piharakennus, Rauhankatu 10.  

Retki päättyy Myllymäelle, jossa on leikkipuisto ja mahdollisuus syödä eväät. Tällä kertaa mukana myös 

yllätyseväitä. 

Hauska laulua, leikkiä, loruja sekä kuvia sisältävä retki Uudenkaupungin nähtävyyskohteissa vie tarinasta 

toiseen. Reitti kulkee Vaakahuoneelta, Uuden kirkon, torin, Seikowin vanhan koulun ja Merimiehenkotimuseon 

kautta Myllymäelle. 

Vapaa pääsy! Varaukset ennakkoon matkailutoimistosta. 

www.piironginlaatikko.com 

 

Herrasväen käytöskoulu keskiviikkona 1.8. klo 11-12 

Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11 

Tänä kesänä opetellaan jälleen kunnon herrasväen käytöstapoja. Merikaupungin porvarisperheissä lapset 

opetettiin entisaikaan jo pienestä pitäen hyville tavoille. 

Oppaan johdolla käytöskouluun osallistuvat lapset pääsevät kokeilemaan mm. kävelykepin käyttöä, ja 

opettelemaan oikeanlaisia kumarrus- ja niiaustekniikoita. 

Hinta: 5 €/hlö 

www.uudenkaupunginmuseo.fi 

 

Ohjelmallinen iltatori keskiviikkona 1.8. klo 16 

Pakkahuone 

Esiintymässä Nurminen Brothers ja Kädettömät isät. 

Lasten satama klo 16.30-18.00 Ohjelmassa: Onkikilpailu. Koko kesän keskiviikkoisin jatkuvan Lasten sataman 

toimintaan osallistutaan oman aikuisen kanssa. Vapaa pääsy! 

www.karilla.fi 

 

Tul toril - Musa-tori lauantaina 4.8. klo 9-13 

Tervetuloa nauttimaan musatorille. Tiedossa on päivän puhallus ja Päivi Kurkilahti sekä Sanna Arell viihdyttävät 

toriväkeä ennen päivän puhallusta klo 10 sekä klo 11. Torilla myös Cafe Kukonmäen Pop-up kahvila. 

Vapaa pääsy! 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/musatori-tul-toril-teematori 

 

Bar M’Uki 

2.8. klo 23 Salla Flinkman 

4.8. klo 22 Kerosine Duo 

5.8. klo 16 Duo 20’cent 

 

Captains Makasiini 

3.8. klo 20 Trubaduuri Peeka - livejukeboksi 

4.8. klo 22 Salla Flinkman 

5.8. klo 13 Sunnuntai Matinet: Jukitsu & Pethman Duo 

 

Kahveli ja Kirsta 

31.7. klo 19 Hupailu- ja lauluilta 

 

Pooki 

28.7. klo 18 Duo Zoniatric 

4.8. Duo EP 

 

Ravintola makasiini 1617 

1.8. Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja 

 

Wallilan kartano 

2.8. Lyhtyjen yön erikoismenu 

 

http://www.piironginlaatikko.com/
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/


Risteilyt Isonkarin majakkasaareen M/S Kertulla 

26.6.-5.8. tiistaista sunnuntaihin 

8.-12.8. keskiviikosta sunnuntaihin 

Laivamatkan aikana opastus, joka tutustuttaa saaristoluontoon sekä sisäsaariston nähtävyyksiin. Isonkarin 

satamasta lähdetään opastetulle kierrokselle, jonka aikana tutustutaan saaren luontoon sekä itse majakkaan. 

Majakka on edelleen toiminnassa oleva merenkulun turvalaite, ja sisäänpääsy majakkaan tapahtuu ohjatusti. 

Lounas saarella tarjoillaan puolustusvoimien vanhassa ruokalakasarmissa. 

Aikataulu: Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, lähtö Isostakarista klo 16.00 ja paluu Ukiin noin klo 17.30. 

Risteilyn kesto on 7 tuntia, josta Isossakarissa ollaan 4 tuntia. 

Hinnat: aikuiset alkaen 59 €, lapset (4-12 v) alkaen 25 €, alle 4 v. maksutta. 

Hinta sisältää merimatkat, lounaan (kylmäsavukirjolohikiusaus ja Isokarinlimppu), opastetun kierroksen 

Isossakarissa sekä sisäänpääsyn majakkaan. 

Paikkavaraukset puhelimitse 040 186 6350, matkailutoimistosta tai suoraan netissä. Liput maksetaan laivassa 

lähtöpäivänä. 

www.isokari.fi/risteilyt/ 

 

Sightseeing-pikkuristeily M/S Kertulla 

6.6.-11.8. keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin 18.30-20.30 

Kertun Pikkuristeilyllä näet merellisen Uudenkaupungin vilkkaat satamat sekä kauneimmat rannat. Risteily sopii 

niin paikkakuntalaisille kuin muualta tuleville! Kapteeni kertoo risteilyn aikana ajankohtaisasiat meriluonnosta. 

Vaihtuvasta risteilyohjelmasta, vierailevista esiintyjistä ym. löytyy tietoa M/S Kertun Facebook-sivulla.  

Hinnat: kertalippu 18 €/aikuinen, 9 €/lapsi 4-12 v. 

Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 alkaen, ei ennakkovarauksia. 

www.mskerttu.fi/pikkuristeilyt/ 

 

Torstaivisaristeily M/S Kertulla 

30.8. asti torstaisin 18.30-20.30 

Torstaivisa vie merelle viihtymään ajankohtaisten tietokilpailukysymysten parissa. Joukkueittain käytävässä 

visassa on kysymyksiä maalta ja mereltä, ja visan aikana kuunnellaan myös Merisää. Laivan pikkukahviossa 
myynnissä makeaa ja suolaista palaa sekä oiva tarjonta paikallispanimoiden huurteisia herkkuja ja täydet 

anniskeluoikeudet. 

Hinnat: kertalippu 10 €/henkilö, kausikortti 50 €/henkilö. 

Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 alkaen, ei ennakkovarauksia. 

www.mskerttu.fi/torstaivisa/ 

 

Risteilyt Katanpään linnakesaarelle Kaljaasi Olgalla 

30.6-5.8. lauantaisin ja sunnuntaisin 10.30-18.00 (30.6. täynnä) 

Löydä saariston kätketty helmi! Katanpään mielenkiintoiset linnoitukset tykkeineen, upea luonto ja jännittävät 

kivilouhokset houkuttelevat eri-ikäisiä kävijöitä. 

Hinnat: 58 €/aikuinen, 28 €/lapsi (4–12 v.). Risteilyyn sisältyy edestakainen merimatka, lounas menomatkalla 

laivassa (lohikeitto ja saaristolaisleipä) sekä opastettu kierros linnakesaarella. 

Liput: Risteily varataan viimeistään risteilyä edeltävänä päivänä ja myydään Uudenkaupungin 

matkailutoimistossa, puh. 050 420 5425, 050 420 5333, matkailu@uusikaupunki.fi 

Lähtö: Pakkahuoneen vierassatamasta länteen oleva Saaristolaivojen laituri Uudella-Möljällä, Suukarintie 2. 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/kaljaasi-olgalla-katanpaan-linnakesaarelle 

 

 

 

 

 

 

https://www.isokari.fi/risteilyt/
https://www.mskerttu.fi/pikkuristeilyt/
https://www.mskerttu.fi/torstaivisa/
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/kaljaasi-olgalla-katanpaan-linnakesaarelle


Wahlbergin museotalo 

Ylinenkatu 11 

11.6.-26.8. maanantaista perjantaihin klo 10-17 ja lauantaista sunnuntaihin klo 12-15 

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. 

4.5.-26.10.2018 Kartsalla, uusikaupunkilaisnuorison vapaa-ajanvietosta kertova näyttely. 

Opastukset kesätorstaisin klo 14, pääsylipun hinnalla. 

Kesäaikana Wahlbergin museotalon piharakennuksessa on kaikkien lapsivieraiden suosima leikkipaikka. 

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

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

 

Luotsimuseo 

Vallimäki 

Avoinna 25.6-12.8. päivittäin klo 12-15 

Vallimäellä sijaitseva vanha, 1850-luvulla rakennettu Uudenkaupungin luotsiasema on kesäaikana avoinna 

luotsimuseona. Kahdessa huoneessa on esillä aseman ja muiden läheisten luotsiasemien alkuperäistä 

esineistöä. 

Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuiset (sis. Wahlbergin talo ja 

merimiehenkotimuseo, voimassa 2 päivää) 

uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/luotsimuseo 

 

Merimiehenkotimuseo 

Myllykatu 18 

Avoinna 25.6.-12.8.2018 päivittäin 12-15. 

Merimiehenkotimuseo yksi Uudenkaupungin vanhimmista säilyneistä asuinrakennuksista. Talo lienee 

rakennettu 1770-luvulla. Pieni talo on sisustettu kuvaamaan 1900-luvun alun uusikaupunkilaisen 

merimiesperheen kotia. 

Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuiset (sis. Wahlbergin talo ja 

Luotsimuseo, voimassa kaksi päivää). 

uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/merimiehenkotimuseo 

 

Automuseo 

Autotehtaankatu 11 

Avoinna joka päivä kesä-elokuussa 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 

Siltakatu 2 

25.6.-12.8. joka päivä klo 10-18.  

14.-31.8. ti-la klo 11-15. 

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. Museossa on esillä mm. toimintavapaita koneita, kosmisen terapian sovellutuksia, 

disinformaatiojärjestelmiä sekä paikallistettuja mustia aukkoja.  

Hinnat: aikuiset 9 €, eläkeläiset/opiskelijat 6 €, lapset 4-12 v. 4 € 

www.bonkcentre.fi/ 

 

http://www.bonkcentre.fi/


Seinätön museo 

Uudenkaupungin museo on julkaissut viisi mobiiliopastusreittiä. 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. Näet kaikki Uudenkaupungin museon mobiiliopasteet 

osoitteessa: http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo 

 

Kartsalla - uusikaupunkilaisnuorison hengailupaikkoja 1950-90-luvuilta 

Muistatko, missä oli Tyrkkyputki, Kulmis, Ala-grilli, Tikkari jne.? 

 

Uusikaupunki 1918 

Sisällissodan tapahtumapaikkoja ja tapahtumia Uudessakaupungissa. Kaikkiaan 11 kohteen avulla voi tutkia, 

mitä Uudessakaupungissa tapahtui noina epävarmuuden ja epäjärjestyksen aikoina. 

 

Uudenkaupungin muistomerkit 

Uudenkaupungin muistomerkit, ulkoveistokset ja muistolaatat ja niiden taustat mobiilisti. Mukana ovat mm. 

venäläinen hautausmaa, kullantekijöiden muistokivi, pääministeri A. K. Cajanderin muistolaatta, Jussi Vikaisen 

tekemä Kalastajanaisen suru. 

 

Wähälasten Uusikaupunki 

Uudenkaupungin keskustasta, kuten tori, Kalaranta ja Myllymäki. Koululaisryhmät, ja tietysti kaikki muutkin 

käyttäjät, voivat mobiiliopasteen avulla tutustua Uudenkaupungin historiaan joko omassa luokassa tai kotona, 

tai vaikkapa reippaillen kaupungilla kohteesta toiseen. 

#museokännykässä -mobiilisovellus 

Tämä opaste on suunnattu etenkin koululaisille. Opaste vie kohteisiin, jotka jotenkin liittyvät uusikaupunkilaisten 

nuorten ja lasten maailmaan. Sovelluksen avulla on mahdollista tutkiskella, mitä esimerkiksi Leijonapuiston 

paikalla oli ennen tai milloin rakennettiin jäähalli, Pohitullin koulu jne. 

 

 

 

 

 

Taidetalo Pilvilinna 

Hiuntie 212 

Avoinna 26.6.-11.8. tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 14-18 

Pilvilinna on värikäs ja hauskalla tavalla omaperäinen taidetalo. Talon ulko- ja sisäseiniä koristavat kuvitukset ja 

näyttelyt ovat taiteilija Raija Nokkalan käsialaa, ja talon seiniltä voi lukea Ulla Kamppisen pilvirunoja. Pitsimökki 

ja vuosittain vaihtuvat taidenäyttelyt, tunnelmallinen taidepolku metsässä, terassi meren rannalla, herkkupöytä 

ja omaperäinen korttipuoti viehättävät. 

Pääsymaksu: 5 €/ hlö, 3 €/lapsi 

www.nokkala.net 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontti 

Alinenkatu 24 

Avoinna tiistaista perjantaihin klo 13-17 ja lauantaisin klo 10-14 

Koko kesän NÄINKÖ NÄIN? -näyttely 

5.7. avautuu Teuvo Salminen: Saariston lumo ja karikatyyriryhmä sekä Arja Lundenin akvarelleja 

Vapaa pääsy! 

www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

  

http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
http://www.nokkala.net/
http://www.facebook.com/rantagalleria/


Room 4 -installaatio 

Alinenkatu 24 

Avoinna elokuun ajan aina kun ovi on auki 

Room 4 on tilataideteos, huone, joka on sisustettu kaupunkiin muuttaneen asunnoksi. 

Miniasunto on kalustettu sillä, mitä saatavilla on ollut, kierrätyskeskuksesta haetuin ja lahjoituksina saaduin 

huonekaluin. 

Huoneesta löytyy uusasukkaiden haastatteluihin perustuvia tekstinpätkiä niin seiniltä kuin esineistäkin. 

Teosta varten on haastateltu kahdeksaa Uudenkaupungin ja Laitilan uusasukasta. 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/room-4-installaatio-avoinna-yleisolle 

 

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 

Ylinenkatu 38B 

ke-pe klo 11-17 ja la 11-15, 8.8. alkaen ke 16-19 ja la 11-15 

1.-25.8. Anette Juuselan maalauksia, Kasvotusten 

Vapaa pääsy! 

www.facebook.com/RunonkulmanGalleria/ 

 

Vason näyttelytila 

Pakkahuoneentori 

Avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-17 

Tänä kesänä esillä valokuvanäyttely Herttuatar ja kapteenska. Purjelaiva Herttuatar Cecilie on merenkulun 

historiamme tunnetuimpia aluksia. Muutamia vuosia sitten aluksen legendaan tuli uusi käänne, kun 

ahvenanmaalainen Freya Darby löysi kotoaan vuosikymmeniä avaamattomana olleen matkalaukun. Vason 

näyttelyssä on esillä laukusta löytyneitä kirjeitä ja valokuvanegatiiveja: upeita potretteja matkustajista, 

merimiehistä ja merikapteenista sekä ihmeellisen kauniista aluksesta, Ceciliestä. Vasossa on esillä myös 

suurikokoinen Warma-laivan pienoismalli, vanhoja venemoottoreita ym. 

Vapaa pääsy! 

www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi/muu-toiminta-ja-tapahtumat/vaso/ 

 

Pakkahuoneen kahvion näyttely 

Pakkahuoneentori 

Avoinna kesä-elokuussa päivittäin klo 8-22 

Hanna Kontturi; Raja-aitoja kaatava luovuuden lähde. Vapaa pääsy! 

 

Galleria Kirjava 

Uudenkaupungin kirjasto 

Avoinna ma-pe klo 10-19 ja la klo 10-14 

esillä Bakhtiar Ismailin näyttely "Uuden sinfonia veden äärellä", jossa on esillä öljyväritöitä ja 

vesivärimaalauksia. 

"Minä olen Bakhtiar Ismail, Kurdistanista Pohjois-Irakista. Maalaan, koska maalaustaide antaa minulle paljon 

inspiraatiota katsella elämää kauniimpana. Taide on tärkeä puoli elämääni koska se antaa minulle viisautta 

nähdä kaikki rumatkin asiat kauniina." 

Vapaa pääsy! 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/bakhtiar-ismailin-nayttely-kirjastossa 

 

Ahkerat ammattilaiset 

Välskärintie 2 

Avoinna 12.8. asti ympäri vuorokauden 

Ahkerat ammattilaiset on aktiivisten uusikaupunkilaisnaisten kokoama hahmopelto kaupungintalon läheisellä 

pellolla. Ohikulkijoita ilostuttaa mm. erilaisia ammatteja edustavia hahmoja. 

 

 

 

 
 



Lentävän Lokin kesäteatteri: PikkuJÄTTILÄINEN – Torsti Tulion elämä, naiset ja baari 

Katettu ja ilmastoitu tila Kaupunginlahden rannalla, Suukarintie 2 

31.7. klo 19 

1.8. klo 19 

7.8. klo 19 

8.8. klo 19 

15.8. klo 19 

Torsti on työtön ja rehellinen nuori, jolla on uimamaisterin koulutus. Torstilla on hyvä koti ja vanhemmat, jotka 

ovat aina valmiita puolustamaan virheetöntä poikaansa. Kaikki muut tuntuvat löytävän oman tiensä, mutta Torsti 

ei. Kukaan ei tunnu ottavan Torstia tosissaan. Sattumien kautta Torsti hankkii baarin ja ryhtyy yrittäjäksi. 

Pienellä paikkakunnalla tämä kaikki vaatii jättimäistä yrittämistä, koko perheen apua, tulista rakastumista ja 

poliisivoimien puuttumista asiaan. 

Liput: 16 €/15 € (eläkeläinen, opiskelija, ryhmät). Uudenkaupungin matkailutoimistosta ja www.lippu.fi 

www.lentavalokki.fi/ 

 

 

 

 

 

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. 

 

Piiloleikki 

Piiloleikki on pienistä pronssiveistoksista koostuva, kaupunkiin pysyvästi kätketty reitti, joka innostaa liikkumaan 

ja tutkimaan ympäristöä. Kartan saat matkailutoimistosta tai www.piiloleikki.fi Mobiililaitteilla pelattava Piiloleikki-

peli sisältää veistosten ympäristöön liittyviä tarinoita ja tehtäviä. 

 

Kirkot 

Uudenkaupungin Uusi ja Vanha kirkko sekä Pyhämaan kirkot ovat  

avoinna 4.6-12.8. ma-la klo 11-17 ja su klo 12-16 

Kalannin ja Lokalahden kirkot ovat avoinna 25.6.-5.8. ma-la klo 11-17 ja su klo 12-16 

 

Velhoveden rengastie 

Kappale Suomen kauneinta saaristoa on ulottuvillasi ilman venettä tai huolta lautta-aikatauluista. Hurauta koko 

50 kilometrin mittainen reitti yhtä soittoa tai nautiskele saariston tunnelmasta pitkän kaavan mukaan. 

Matkailutoimistosta saat opaskartan, jossa kerrotaan matkanvarrelle merkittyjen kohteiden vuosisataisia 

tarinoita. 

 

  

http://www.lippu.fi/
http://www.lentavalokki.fi/
http://www.piiloleikki.fi/


Frisbeegolfpuistot 

frisbeegolfradat.fi/frisbeegolfradat-kartalla/ 

Pyhämaa DiscGolfPark 
Mäkitarhantie 22 
Kauniissa Pyhämaan luonnossa 18-väyläinen A1-luokiteltu rata. 

Uimahallin frisbeegolfrata 
Koulupolku 5 
Hiihtoputken ympäristössä kiertävä aloittelijatason 9-väyläinen C1-luokiteltu rata. 

Lokalahden frisbeegolfrata 
Tuppiluodontie 94 
Erittäin laadukas 19-väyläinen A1-luokiteltu metsä-/kalliorata. 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10 
puh. 050 4205 333, 050 4205 425 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muita menovinkkejä: 
visituusikaupunki.fi 
 
Muutokset mahdollisia 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi

