
 

 

 

 

 

Demokadun ulkoilmaelokuvanäytökset keskiviikkona 29.8. ja torstaina 30.8. klo 19 alkaen 

Rauhanpuisto 

Keskiviikkona 29.8.  

Elokuva 1 klo 21-22.25 Leijonakuningas 

Elokuva 2 klo 22.30-00.20 Mamma Mia!  

 

Torstaina 30.8. 

ConFUSION Kitchen - kansainvälinen ruokatori klo 19-21 

Elokuva 1 klo 21-22.50 Teit meistä kauniin 

Elokuva 2 klo 23-00.30 Chaplin: Kaupungin valot 

 

Molempina päivinä Nuorisovaltuuston popparikioski aukeaa klo 20.30. Elokuvat ovat maksuttomia. Käteistä 

kannattaa varata mukaan mikäli mielii kioskin herkkuja. Mukaan voi ottaa myös omat eväät.  

Varaa mukaan lämpimät vaatteet, piknik-huopa tai muu istuma-alusta. Syrjemmälle sivustoille voi pystyttää 

myös esim. oman retkituolin. Puistossa on lisäksi yksi siirtokatsomo. 

www.facebook.com/events/225629104784915/ 

 

Mercedes-Benz Sailing Tour -veneilytapahtuma torstaina 30.8. klo 17-20 

Pakkahuoneentori 

Koko perhe pääsee oppimaan veneilytaitoja hauskasti ja turvallisesti maalla ja vesillä. 

Lapsilla on mahdollisuus päästä nauttimaan vesilläolosta niin kumi- kuin purjeveneilläkin sekä testata taitojaan 

muun muassa trapetsilla, hengauskiikulla, purjehdussimulaattorissa, liukkaat rantakivet -tasapainoiluradalla, 

solmupisteellä ja vesipelastusliinan heittopisteellä. 

Aikuisilla on lisäksi upea tilaisuus koeajaa Mercedes-Benzin upouutta, syyskuun alussa lanseerattavaa C-sarjaa 

ensimmäisten joukossa. 

Vapaa pääsy! 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/mercedes-benz-sailing-tour-veneilytapahtuma-koko-perheelle 

 

Torstaivisaristeily M/S Kertulla torstaina 30.8. klo 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/ 

 

  

 

 

https://www.mskerttu.fi/torstaivisa/


Männäisten tori perjantaina 31.8. klo 14-18 

Kalannin tori, Pankkitie 2 

Kalannin torilla tapahtuu - Männäisten tori eri teemoin joka elokuun perjantai.  

Torimyyjien lisäksi tällä viikolla hyvää musiikkia.  

Mukana mm.: 

14.00 Kalle Klotz ja Ida Kallioinen 

16.00 Hanuristi Satu Sarkoranta 

17.00 Uudenkaupungin Laulu-Veikot 

Mukana myös Kalannin Martat, jotka kertovat mehuaseman toiminnasta. 

Tervetuloa myymään ja ostamaan! 

www.facebook.com/mannaistentori 

 

Tul toril - Lähetystori lauantaina 1.9. klo 9-13 

Uudenkaupungin tori 

Lähetystori 35 v. Myytävän syksyn satoa, tuotto seurakuntien nimikkokohteisiin! Teatteri Saviruukun 

lähetysaiheinen nukketeatteriesitys ”Arvaa mitä, lännes on itä” klo 10.00 ja 11.30. Lapsille myös puuhateltta ja 

ilmapalloja. Goodwill Cafen teltassa kukka-arvonta. 

Vapaa pääsy! 

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

 

Kierrätyspäivä lauantaina 1.9. klo 9-14  

Kierrätyskeskus, Liljalaaksonkatu 10 

Normaali toiminnan lisäksi on pihakirppis. Kaikki halukkaat voivat tulla myymään tavaroitaan piha-alueelle 

maksutta. Kierrätyskeskukseen voi tuoda tavaraa ja tehdä löytöjä kotiin viemisiksi. 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/kierratyspaiva 

 

 

 

 

 

Wahlbergin museotalo 

Ylinenkatu 11 

Avoinna tiistaista perjantaihin klo 12-15 (huom suljettu poikkeuksellisesti pe 31.8.) 

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. 

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 

 

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 

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 

 

 

 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontti 

Alinenkatu 24 

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

Vapaa pääsy! 

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 16-19 ja la 11-15 

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 

RAIMO AARRAS, Uusikaupunkilaisen taiteen ”Strong Grand Old Man”. Vapaa pääsy! 

http://www.bonkcentre.fi/
http://www.facebook.com/rantagalleria/


Galleria Kirjava 

Uudenkaupungin kirjasto 

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

Elokuussa esillä Lilja Laiho-Virtasen hahmonäyttely "Vänkärän perheen hommat". 

"Näyttelyn hahmot ovat tavallaan jatkoa Mörnen alapuolisen hahmopellon hahmoille, vain paljon paremmin 

tehtyjä ja tyypiteltyjä. Hahmot muodostavat Vänkärän perheen, jossa mummolla on paljon tehtävää, kun 

Ukkovaari vain köpöttelee, Anttoni köllii, Marilyn laulelee, Saku pilkkii jäällä ja sohvalla, Lilli jumppaa ja Pipsa 

vasta opettelee kävelemään. 

Vapaa pääsy! 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/lilja-laiho-virtasen-hahmonayttely-kirjastossa 

 

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. 

 

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. 

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

