
 
 
 
 
 

Perhekerhot klo 9:30-11:00 
29.10. Kalannin srk-koti, Pyhän Olavintie, Kalanti 
30.10. Saarniston srk-koti, Pajusuontie 2, Uusikaupunki 
1.11. Ugin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, 2. kerros 
1.11. Kalannin srk-koti, Pyhän Olavintie, Kalanti 
2.11. Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti 
Kohtaamispaikka, jossa lasten ja aikuisten on mukava tavata toisiaan mehun ja kahvikupposen äärellä. 
Ohjelmassa on yhteistä tekemistä, vapaata tai teemoitettua keskustelua sekä eri tahojen vierailuja. 
Keskusteluteemat ovat lähellä arjen kysymyksiä: kasvatukseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen, 
jaksamiseen ja virkistymiseen liittyviä. Kerho alkaa yhteisellä aamuhartaudella, jonka jälkeen siirrytään 
kahvittelemaan ja noin kerhon puolivälissä alkaa mahdollinen ohjattu toiminta. Perhekerhoissa lapset ovat 
vanhempiensa vastuulla. Toisinaan lapsille ja aikuisille omaa ohjelmaa, jolloin aikuisilla on mahdollisuus 
omaan hengähdyshetkeen ja lapsilla on mahdollisuus leikkimiseen lastenohjaajien ohjauksessa. Vapaa 
pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. minna.rautanen@evl.fi, puh. 0503634140. 
http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi 

Nukketeatteri Tikapuut ti 30.10.klo 17:00 - 18:00 
Ystävyystalo, Orivontie 10, Uusikaupunki. 
Tarjolla on kaksi suosittua näytelmää, venäläinen satu Taikasana sekä Auringon säde, joka perustuu 
Sakari Topeliuksen kertomukseen. Auringon säde on kerännyt suurimmat kiitokset ja saanut aikuisten 
katsojiensa silmät kostumaan liikutuksesta. Auringon säde on jännittävä tarina hyvyydestä ja ilkeydestä. 
Esiintyjä: Käsinukketaiteilija Boris Kudrjavtsev. Järjestää Suomi-Venäjä-seuran Uudenkaupungin osasto. 
esko.rintala@suomi24.fi 
 
Hyväntekeväisyys-muotinäytös ti 30.10. klo 18:00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 
Muotinäytöksessä mukana olevat liikkeet: Reinholm, kenkäkauppa Alina, Kesport, MillaStyle, Ulpukka, 
Seepra ja Vilona Store.  Liput 15 €, sis. lasin kuohuvaa ja pientä suolaista. Muotinäytöksen tulot menevät 
ZAU-kampanjaan. Lippuja myyvät ennakkoon Uudessakaupungissa Yhteispalvelupiste Passari  ja Siivosen 
Kukkapirtti, Vehmaalla Merililian sekä Laitilassa Kello ja Kulta Palmu sekä Poukaville.  Lippuja myös 
mukana olevista liikkeistä ja ovelta. Järjestäjä Zonta-naiset ry. 

"Suomalaisuuden alkuperä, mitä geenit kertovat" - IKIS-verkkoluento 
Uudenkaupungin kirjastossa ke 31.10. klo 14:00 - 16:00  
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. 
Katselutilaisuuus Ikääntyvien yliopiston (IKIS) suorille verkkoluennoille Jyväskylän yliopistosta järjestetään 
Uudenkaupungin kirjastossa. Aiheesta on puhumassa Turun yliopiston professori Päivi Onkano. 
kirjasto@uusikaupunki.fi, puh. 050 420 5380. 
 

 

 



Tryffelien viljely meillä ja muualla ke 31.10. klo 18:00 
Pohitullin koulu, Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. 
Tryffelit kiinnostavat ja niitä viljellään myös Suomessa. Tietokirjailija Antti Karlinin luennolla kerrotaan, mitä 
tryffelit ovat ja minkälainen yritystoiminta tryffelien parissa toimii maailmalla. Luentomaksun 6 € voi maksaa 
ennakkoon opistoon ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen luennon alkua. toimisto@vakkaopisto.fi, puh. 
02 8451 5266. http://www.vakkaopisto.fi 

Satutunti kirjastossa to 1.11. klo 9:30 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34 
Satutunnit on suunnattu kaikenikäisille lapsille, alle 2 v. mielellään hoitajan tai vanhemman seurassa. 
Satutunnilla luetaan uusia tai eri teemoihin liittyviä kuvakirjoja, ja sinne kutsutaan myös vierailijoita. 
Kesto noin 40 min. kirjasto@uusikaupunki.fi  Puh. 050 569 1121. 
 
Hehku-karnevaali pe 2.11. klo 17:00 - 20:00 

 
Rauhanpuistossa ja keskustan alueella. Hehku-karnevaali tuo jälleen valoa ja riemua keskelle pimeintä 
syksyä. Tapahtuman pääjärjestäjä:Uudenkaupungin Sanomat. Hehku-karnevaalin ohjelma huom. ajat ovat 
noin-aikoja. 
Esiintymisteltassa 
klo 17 Trubaduuri Mikko Itäranta. klo 17.45 ConFusion Kitchen esittäytyy. 
klo 18 Vuoden hehkuvin persoona -äänestyksen tulokset. 
klo 18.30 Gospel-kuoro esiintyy. klo 19 Maestro ja Fiktio -kansantanssi-workshop. 
Kirjaston lastenosastolla 
klo 17.30 Nukketeatteri Piironginlaatikko: Yhdeksän kultapäistä prinssiä. 
klo 18.30 Tuula Amberla lukee hiukan jännittävän iltasadun. 
Puistossa 
klo 17 alk. ConFusion Kitchen - kansainvälinen ruokatori. 
klo 17 alk. Wasaborgin talli järjestää poniajelua ja ponin rapsutusta. 
klo 17.30 alk. jonglöörausta valopalloilla. 
Sorvakon sillalla klo 20 Valoputous. 
Puistossa mukana ovat mm. Mll Uusikaupunki myymässä hauskoja valotuotteita, Nahkapaja Enne, Vihreä 
Härkä, Korihait naisjoukkue, Kalannin Säästöpankki, Uudenkaupungin Merihait, LähiTapiola Lännen. 
Tapahtuman mahdollistavat Uudenkaupungin Sanomat, Uusikaupunki - City of Uusikaupunki ja Valmet 
Automotive. Hehku-karnevaalissa palkitaan myös illan paras Halloween-asu ja julkistetaan 
yleisöäänestyksellä valittu Uudenkaupungin Hehkuvin persoona. Myös monet keskustan liikkeet pitävät 
oviaan auki pidempään ja ovat järjestäneet yrityksiinsä ohjelmaa, tarjoilua ja tarjouksia! 

REKO Uusikaupunki järjestää jaon Uudenkaupungin torilla Hehku-karnevaalin aikaan perjantaina 2.11. klo 
17. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa! paivi.sappinen@gmail.com, puh. 040 
535 5811. https://web.facebook.com/events/947061852160552/ 

http://www.vakkaopisto.fi/
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
https://web.facebook.com/events/947061852160552/


 
MLL:n Koko perhe liikkuu su 4.11.klo 15:00 - 17:00 
Seikowin liikuntasali, Vuorikatu 11, Uusikaupunki. 
Tapahtuma on Lasku Kuu - Marraskuun ohjelmaa. Pelaillaan tuttuja liikunnallisia pelejä, joihin voivat 
osallistua kaikenikäiset. Lisäksi lapsille pomppulinnoja ja temppurata. Maksuton koko perheen liikuntahetki. 
Lasten kulttuurikuukausi tuo väriä ja vipinää. Lisätietoja: mll.uusikaupunki@gmail.com, puh. 044 770 7690. 

Goodwill Cafe su 4.11. klo 15:00 - 17:00 
Uudenkaupungin seurakuntakeskus Koulukatu 6, Uusikaupunki. 2 krs. 
Uudenkaupungin seurakunnassa käynnistyi viime syksynä uusi Goodwill Cafe-kansainvälinen 
kahvilatoiminta. Toiminta jatkuu ja tervetulleita ovat niin paikalliset asukkaat kuin ympäri maailmaa tänne 
tulleet, siis kaikki kansainvälisyydestä kiinnostuneet! Toimintaa kehitetään edelleen osallistujien kanssa 
yhdessä. Kahvilassa on mahdollisuus toisiimme tutustumiseen ja leppoisaan keskusteluun ja 
yhdessäoloon, suomen kielen harjoittamiseen, sekä erilaiseen tekemiseen: pelataan yhdessä biljardia, 
pingistä, lautapelejä, leikitään leluilla, piirretään. Kahvitarjoilua. Lisätietoja Heli Nurmi 050- 3634132 tai 
heli.nurmi@evl.fi 

Last autumn we started a new Goodwill Café in Uusikaupunki congregation. We welcome local people and 
people from all over the world, so everyone interested in international activity. You can have relaxed 
conversation, practice Finnish and to do different things: playing pool, table tennis, board games, playing 
with toys, drawing… Coffee will be served. Come and join! We will meet at Uudenkaupungin 
Seurakuntakeskus (the 1st floor of Koulukatu 6) on Sundays from 3 pm to 5 pm as follows: 7.10. and 
4.11.2018. For more information, contact Heli Nurmi tel. 050 3634132 or heli.nurmi@evl.fi. 
https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tule-mukaan/aikuisille/monikulttuurisuus 

 

SM-karaoken alkukarsinnat Bar M'Ukissa pe 2.11. klo 22:00 alkaen 
Bar M'Uki, Koulukatu 2, Uusikaupunki 
SM-Karaoke –kilpailu on virallinen jo vuonna 1995 tavaramerkillä rekisteröity laulukilpailu. Kilpailussa ei ole 
tyylirajoitteita eli kaikki taustan päälle laulettu musiikki sopii iskelmästä rokkiin ja jazzista klassiseen tai 
elektroniseen poppiin. Kilpailu toimii ponnahduslautana ja antaa avaimia laulajanuralle. SM-Karaoke-
kilpailun tuotemerkin ja sen oikeudet omistaa Goodprea Oy ja tuotannosta vastaa Storia Productions Oy eli 
Tuottajat. Ilmottautuminen Bar M'Ukissa klo 21.00 ja kisa alkaa klo 22.00. 
https://www.sm-karaoke.fi/ 
https://www.instagram.com/smkaraoke/ 
https://www.facebook.com/smkaraokekilpailu 
tiia.hatala@gmail.com, puh. 044 2422933     
https://www.facebook.com/bar.muki/ 
 

 

Musikaali Katri Helena lauantaina 3.11. klo 13-15.30  
Uudenkaupungin Teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A 
Katri Helena on suomalainen menestystarina, suomalainen unelma; hän 
tekee mitä hän haluaa eli hän laulaa, hän tahtoo laulaa ihmisille, sen hän 
valitsee elämäntehtäväkseen. Ja tässä näytelmässä biisejä piisaa! Ohjaus 
Lauri Ketonen. Säestys Markus Takala. 
Katri lapsena/nuorena: Ida Kallioinen. Katri aikuisena: Laura Rinne. Katri vanhimpana: Leena Kallonen. 

Muissa rooleissa: Bäcklund Henrika, Hirvonen Lauri, Kainulainen Marketta, Kari Hanna, Klotz Kalle, Klotz 
Mimosa, Nevavuori Tuuli, Pietilä Silja, Pihlaja Susanna, Puukki Aada, Puukki Miika, Sappinen Vilma, 
Turunen Timo, Vesterinen Ville-Markus. Liput 22/25 €.  https://www.uudenkaupunginteatteri.fi 

mailto:mll.uusikaupunki@gmail.com
https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tule-mukaan/aikuisille/monikulttuurisuus


  

Korisliigan ottelu Korihait – Ura Basket 
(Kaarina) pe 2.11.klo 18:30 
Uusikaupunki 400 -areena/Pohitullin palloiluhalli, 
Pohjoistullitie 3.  
Lähde kokemaan Pohitullin huikea tunnelma ja kannustamaan 
kotijoukkue voittoon!  
Liput: Aikuiset (yli 17v) 17 € /15 €. Eläkeläiset ja opiskelijat 
12€. Lapset (7-16v) 5€. * S-etukorttialennus. Ennakkolippuja myy Väriuki, Alinenkatu 19. Matsissa mukana 
uudistunut, säkenöivä Hai Five -tanssiryhmä, buffetit, fanituotteet ja monenlaista viihdettä! 
korihait@korihait.fi   https://web.facebook.com/events/254532631924047/ 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16. 
Hölmö nuori sydän ma 29.10. klo 18, ke 31.10. klo 19.30. Draama, kotimainen. 1 h 42 min. Liput 10 €.  
Oma maa ti 30.10. klo 17.30, to 1.11. klo 19.15. Draama, kotimainen. 1 h 48 min. Liput 10 €.  
Halloween ti 30.10. klo 19.30. Kauhu, jännitys. 1 h 46 min. Liput 10 €.  
Risto Reipas ja Nalle Puh. ke 31.10. klo 17.30. Koko perheen. 1 h 44 min. Liput 9 €.  
Pikkujalka (2 D) to 1.11. klo 17.30. Animaatio, komedia, seikkailu, koko perheen. 1 h 36 min. Liput 9 €. 
Katso ohjelmisto: http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala 

 
 
 
 

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna tiistaista perjantaihin 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. 
Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 

 
Uudenkaupungin Automuseo 
Autotehtaankatu 11. Avoinna ympäri vuoden 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.www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 

 

mailto:korihait@korihait.fi
https://web.facebook.com/events/254532631924047/
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo


 
Galleria-taidelainaamo Horisontti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna tiistaista 
perjantaihin klo 13-17 ja lauantaisin klo 10-14 
Vapaa pääsy!  www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

 
Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 
11-15 sekä su 25.11. klo 11-15. Pyhäinpäivänä 3.11. suljettu. Ke 31.10.- Su 25.11.2018 Riitta 
Myllymäen taidenäyttely Satumaa. Näyttelyssä on esillä akvarelli- ja akryylimaalauksia sekä Lasten kuu - 
marraskuu -teemakuukauteen sopivasti satuaiheinen teoskokonaisuus tarinoineen. 
meku@pikkukylanpuoti.fi, puh. 0407084776. 
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 
 

 
Kulttuurikeskus Crusellin taidenäyttely 
Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 11 A 
Avoinna tiistai-perjantai klo 10-17 ja sunnuntai 12-16.  
Vakka-Suomen taideyhdistyksen vuosinäyttely  
teemalla ”Minä ja hän”. Vapaa pääsy! 
 

 
Sukupuolena ihminen -näyttely Galleria Kirjavassa  
1.-29.11. 
Uudenkaupungin kirjasto, Ylinenkatu 34. Avoinna ma-pe klo 10-19 ja la klo 10-14.  
Galleria Kirjavassa on marraskuussa esillä kiertävä Sukupuolena ihminen -näyttely.Sukupuolena ihminen -
projekti kertoo haastatteluin ja valokuvin, 
millaista on olla transihminen nykypäivän 
Suomessa: mitä sukupuoli tarkoittaa 
kenellekin, miten muut ihmiset suhtautuvat, 
mitä kukin toivoo ympäröivältä yhteisöltä. 
Emme voi puhua toisten äänellä, mutta 
voimme puhua heidän puolestaan niin, että 
heidän äänelleen tulee lisää tilaa. 
 
Projektiin on kuvattu ja haastateltu vuosina 
2015 - 2017 transsukupuolisia ihmisiä eri 
puolilta Suomea eri elämäntilanteissa. 
Vapaa pääsy. kirjasto@uusikaupunki.fi, 
puh. 044 700 5382. 
 

http://www.facebook.com/rantagalleria/
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria


 
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. Myös Curling-rata. Avoinna joka päivä älykortilla klo 6-22. 
Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 ja viikonloppuisin klo 10-14.www.vahterusring.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 (Kuntosali 7.00). 
Ke 11.00 – 21.30. To 6.00 – 21.30 (Kuntosali 7.00). 
Pe 8.00 – 21.30. La ja su 12:00 – 17.30. Uintiaika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.vahterusring.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. 
 

Uudenkaupungin seurakunnan tapahtumat 
Löydät täältä: https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat 
 
 
 
 
 
 
 
  Lisätietoja:  

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10 
puh. 050 4205 329 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muita menovinkkejä: 
visituusikaupunki.fi 
 

  

https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
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