
 

 

Kolmensalmen risteilyt Tiftö V aluksella ke 4.9. klo 18-20 
Sukellus paikallishistoriaan lähivesillä, PikkuPuntarin, Puntarin ja  

Syväsalmen läpi. 

Hinnat: 25 €/henkilö. Hinta sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10v. ilmaiseksi. 

Lisätietoa ja varaukset Tiftö V:n risteilyille: tiftovene@gmail.com, Mikael 0500 

911345, Leena 050 3513109 www.tiftov.com   

Risteilyt toteutuvat, kun maksavia lähtijöitä on 15 henkilöä. 

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.   

  

Lähetystori, Tul toril-teematori la 7.9. klo 9-13 

Kauppatori, Uusikaupunki.  

Lähetystorilla on seurakuntien kojuissa myytävänä kauden satoa, leivonnaisia ja 
paikallisia käsitöitä ym. tuotteita sekä kahvia ja pullaa, lettuja, vohveleita ja 
grillimakkaraa lähetystyön hyväksi. Lähetystorin juontaa Merja Alastalo Vehmaalta.  
Kesän viimeisellä Tul toril -teematorilla on lisäksi Goodwill cafe -kohtaamispaikka ja 
Vakka-Suomen Toivoa naisille -piiri esittelee toimintaansa. Uudenkaupungin seurakunnan infokatoksessa 
voi osallistua ilmaiseen kukka-arvontaan.  
Lähetystorin tuotto ohjataan seurakuntien nimikkokohteisiin ja pika-arvonnan tuotto Suomen Lähetysseuran 
Tasaus-keräykseen. Ostokset vain käteismaksulla.  
Lähetystorin järjestävät Uudenkaupungin, Kalannin, Pyhämaan ja Lokalahden kappeliseurakunnat, Laitilan, 
Pyhärannan, Taivassalon, Vehmaan ja Kustavin seurakunnat sekä Uudenkaupungin helluntaiseurakunta ja 
Lähde - Uudenkaupungin vapaaseurakunta. 
Ohjelma 
9:00 Avaus, Merja Alastalo ja hartaus, Riitta Granroth 
9:30 Riitta Granroth kertoo Marhaban-keskuksesta Marseillessa, Ranskassa 
10:00 Sielunhoitoterapeutti Annu kertoo työstään Lähi-Idässä 
10:30 Lastenohjelma, tarinankertoja Kiisi Isotalo 
10:50 Musiikkia esittää lapsikuoro Margaretan mukulat ja Hanna Pishro 
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11:00 Mölyäijät-kuoro esiintyy, johtaa Petri Laitinen 
11:30 Riitta Granroth kertoo Marhaban-keskuksesta Marseillessa, Ranskassa 
12:00 Lastenohjelma, tarinankertoja Kiisi Isotalo 
12:30 Sielunhoitoterapeutti Annu kertoo työstään Lähi-Idässä 
13:00 Kukka-arvonta 
Lämpimästi tervetuloa lähetystorille!  Lisätietoja: tiina.saari@evl.fi, puh. 044 5689300. 
 

 

 

Kohteet avoinna la-su klo 10-18 
Kohdekohtaiset muutokset kellonajoissa mahdollisia. 
 
Puutalojen viehätysvoima vie mennessään. 
Uusikaupunki on tunnettu kauniisti entisöidystä puutaloistaan. Kymmenet 
sympaattiset ja sievät puutaloasunnot avaavat jälleen ovensa vieraiden 
ihasteltaviksi tuomaan alkusyksyyn kodin laittamisen intoa ja iloa. 
Perinteinen Uudenkaupungin Vanhat talot -puutalotapahtuma kutsuu 
kävijöitä pujahtamaan tunnelmallisiin ja kauniisti sisustettuihin koteihin 
talokierroksella. Tapahtuma järjestetään nyt jo kahdeksannen kerran. 
Vierailukohteisiin voi tutustua rauhassa kuljeskellen omassa 
aikataulussaan. Katsottavaa riittää vaikka koko viikonlopuksi. 
 
LIPUT 
2pv lippu 15 €, päivälippu 10 € 
Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi aikuisen seurassa 
Ryhmäliput väh. 15 henk. ennakkovaraukset  info@uginvanhattalot.fi tai 
matkailu@uusikaupunki.fi 
ENNAKKOLIPUT 
Uudenkaupungin matkailutoimisto, Rauhankatu 10 
LIPUNMYYNTI  TAPAHTUMA-AIKANA 
Uudenkaupungin kauppatori, UVT:n oma lippupiste Uudenkaupungin Työväentalo, Ylinenkatu  12 
(tapahtumakeskus) sekä Ugin Matkailutoimisto, Rauhankatu 10.    
Lisätietoja: info@uginvanhattalot.fi    http://www.uginvanhattalot.fi   Taina Nikula, puh. 040 415 6340 

 

Uudenkaupungin Työväentalon ohjelma la 7.9.  
Koko viikonlopun ajan erilaisia työnäytöksiä ja luentoja, sekä 
myyntipisteitä ja kahvio, joka palvelee koko tapahtuman aukioloajan. 
Ohjelmasta vastaavat huippuluennoitsijat, kuten vanhojen talojen 
korjaamiseen erikoistunut talotohtori Panu Kaila ja kasvitieteilijä 
Arno Kasvi.  
 
Klo 12.00 
Vanhan talon korjaaminen nykyvaatimuksia vastaavaksi vanhaa kunnioittaen, Talotohtori Panu Kaila 
Klo 13.00 
Koristemaalauksen tekniikkanäytös, Kirsi Vesanen 
Klo 14.00 
Märkätilojen kunnostus, Talotohtori Panu Kaila 
Klo 15.00 
Työväentalon ikkunoiden kunnostusprojekti, Martti Vähätalo 
Klo 16.00 
Perinne- ja painoslastikasvit, Kasvitietelijä Arno Kasvi 
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Uudenkaupungin museot avoinna la-su 7.-8.9. klo 12-18 

Uudenkaupungin kaupungin omat museokohteet ovat avoinna 

tapahtuman vieraille, ja muillekin. Wahlbergin museotalo, Luotsimuseo 

kuin Merimiehenkotimuseokin ovat avoinna la-su 12-18 välisen ajan ja 

museoihin on vapaa pääsy. http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Bonk-museo avoinna la-su 7.-8.9. klo 11-15 
Siltakatu 2, Uusikaupunki. 

Kuvataiteilija Alvar Gullichsenin ideoiman Bonk-taiteen näyttelykeskuksen 

toimintavapaat koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät tarinat saavat väkisinkin 

vierailijoiden suun kääntymään hymyyn. 

Hinnat: Aikuiset 9 €. Eläkeläiset 7 €. Opiskelijat 6 €. Lapset 4-12 v. 4 €. 

www.bonkcentre.fi 

  

Taidetalo Pilvilinna avoinna la-su 7.-8.9. klo 14-18 
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Pilvilinna on värikäs ja hauskalla tavalla 
omaperäinen taidetalo meren rannalla. Taiteilija Raija Nokkalan 
värikkäät maalaukset ja humoristiset veistokset päärakennuksessa, 
taidepolulla ja piharakennuksessa tuottavat katsojilleen iloa ja hyvää 
mieltä. Pilvilinna sijaitsee noin 3 km päässä Uudenkaupungin 
keskustasta Hiun-Lepäisten suunnassa kaupungin uimarannan 
vieressä. Se sopii myös mainiosti koko perheen taidekohteeksi. 
Herkutteluhetki terassilla merinäkymiä ihaillen kruunaa päivän 
ainutlaatuisessa Pilvilinnassa.  
Pääsymaksu 5 €/henkilö, 3 €/lapsi 2-10 v. Lisätietoja www.nokkala.net 

Huutokauppa Helander arvioi esineistöä su 8.9. klo 12-15 
Uudenkaupungin Vanhat talot -tapahtuma, Työväentalo,  

Ylinenkatu 12, Uusikaupunki 

Huutokauppa Helander on mukana Uudenkaupungin Vanhat talot -tapahtumassa 

sunnuntaina 8.9.2019. Päivän aikana intendenttimme arvioivat koruja, lasi-, design- ja 

taide-esineistöä, maalauksia, valaisimia ja keräilykohteita, joiden myyntiin jättämistä 

omistaja harkitsee. Suurikokoisia esineitä kuten huonekaluja ja painavia veistoksia 

voimme arvioida myös kuvien perusteella. Arviointi ovat maksutonta eikä ajanvarausta 

tarvita. Lue meistä lisää: www.helander.com 

Lisätietoja: info@huutokauppahelander.com   Puh. 029 003 1950 

 

Bar m’UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki 

La 7.9. Trio Pikkulauantai klo 23.  

Pikkulauantai on akustinen covertrio Aurajoen toiselta puolen. Bändiltä taipuvat Suomalaiset ja ulkomaiset 

pop- ja rock-kappaleet aina menneiden aikojen klassikoista nykypäivän hitteihin asti. Tämä hurmaava 

kompakti kolmikko saa hymyn huulille, menojalan vipattamaan ja sydämen lepattamaan. 

Captain´s Makasiinissa, Aittaranta 12, Uusikaupunki 

Tervetuloa nautitaan live musiikista. Vapaa pääsy! 

Pe 6.9. Jukitsu Duo noin klo 21 

La 7.9. Martti Koivisto noin klo 21 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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Hotelli Lännentie, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki 

La 7.9. KAC 2020 -aluekarsinta noin klo 22 

(Karaoke Amateur Champion) 

  

 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 

Tiistai 3.9. Angry Birds -elokuva 2   klo 18.00, kesto 1 h 37 min. Liput 9 €. 

Keskiviikko 4.9. Leijonakuningas, originaali versio  klo 18, kesto 1 h 59 min. Liput 10 €. 

Torstai 5.9. Olen suomalainen   klo 16.30 kesto 1 h 53 min. Liput 11 €. 

 Olen suomalainen   klo 18.30 kesto 1 h 53 min. Liput 11 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15 tai sopimuksen mukaan. Ryhmät aina sopimuksen mukaan.  

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. 

Wahlbergin museotalossa sukelletaan vuoden 2019 päänäyttelyssä 

lapsuuteen yli sadan vuoden takaisessa Uudessakaupungissa. Näyttelyssä 

käsitellään mm. syntymää, lasten koulunkäyntiä, työssäoloa, sairauksia ja 

vapaa-ajan viettoa nostalgisine leikkikaluineen. Näyttelyssä on runsaasti 

vanhoja lapsikuvia mm. uusikaupunkilaisen Augusta Olssonin 

valokuvaamana. Näyttely jatkuu lokakuun loppuun saakka. 
 

Kesäaikana Wahlbergin museotalon piharakennuksessa on kaikkien lapsivieraiden suosima leikkipaikka. 

Piharakennuksessa voi leikkiä entisajan koti- ja kauppaleikkejä tai kävellä vaikka puujaloilla. 

Piharakennuksessa on myös entisajan suutarinverstas. 
 

Pääsymaksu: 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 

https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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mallivalikoima on monipuolinen, Kupla-Volkkarista Cadillaciin ja enemmänkin. Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 

€/lapset, 8 €/eläkeläiset. www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 

 

 

Pakkahuoneen kahvila 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Avoinna 6.10. asti joka joka päivä klo 8-20. 

3.8.-6.9. Iiro Kivistö, ”Mitä näet? Jokaisella on oma todellisuutensa. Jokainen näkee maailman omalla 

tavallaan. Mitä näet on se, mitä näet. Mitä näet on vain se, mitä näet.” 21-vuotias Pyhämaalainen taiteilija 

ja muotoilun opiskelija luo valokuviinsa surrealistisia elementtejä kuvamanipulaatiolla. Tekniikkana hän 

käyttää valokuvausta, 3D-mallinnusta ja kuvankäsittelyä. 

7.9.- 6.10. Vakka-Suomen Taideyhdistyksen näyttely. 

 

Runonkulman Galleriassa Taidegrafiikkaa  
Vaasasta - Totta ja Tarua 5.10. asti 
Ylinenkatu 38 B. Avoinna ke klo 16-19 ja la klo 11-15.  

Avoinna myös 7.-8.9. la-su klo 10-18. 

Seitsemän Vaasasta tulevan taidegraafikon yhteisnäyttely. Mukana 

Natalia Haimi, Ann-Sofi Kattilakoski, Maire Kesseli, Maija Minni, Paula 

Nygård, Salme Sirkola ja Tuija Arina-Sundelin. Galleriaan on vapaa pääsy.  

Lisätietoja http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontissa su 29.9. asti 

Kaksinaista, Heli Sammalisto & Hiltu Sallinen 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  
Esillä taiteilijoiden Hiltu Sallisen ja Heli Sammaliston maalauksia.  
Vapaa pääsy. Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Crusellin Liljelund-hallissa Seinätyksin -näyttely 27.9. asti 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  

Avoinna ti-pe klo 10-17 ja su klo 12-16. 

Senni Aleksandran ja Liisa Tarleena Öhmanin taidenäyttely SEINÄTYKSIN. Vapaa 

pääsy. Senni Aleksandra valmistaa installaatioita, käyttäen teoksissaan 

kierrätystekstiiliä, valokuvaa, kirjontaa ja ääntä. Useimmissa teoksissaan hän käsittelee 

ihmiskehoa ja -mieltä, muotokuvan keinoin. Liisa Tarleena Öhman tekee kollaaseja, 

installaatioita ja performatiivista videotaidetta. Hän tutkii töissään erityisesti ihmisen 

suhdetta omaan yksityisyyteensä ja häntä lähimmin ympäröiviin tiloihin.  

Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447 

 

Koulutarvike- ja oppilastyökokoelma 30.9. asti 
Kyläyhdistys Hakavan kylätalo (ent. Hallun Koulu), Maxinpolku 15 

Sampsa Laurilan keräämä mittava koulutarvike- ja oppilastyö kokoelma lähes 

100 vuoden ajalta. Näyttelyyn voi tutustua sopimuksen mukaan. 

Lisätietoja: Sampsa Laurila, puh. 0408418444 

 

 

 

http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
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Enrico Mazzonen taidenäyttely 30.9. asti 
Uudenkaupungin kirjasto, Galleria Kirjava, Alinenkatu 34.  

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

Enrico Mazzonen näyttelyn aiheena on nykypäivän naisen roolin muuttuminen 

nopeasti ja dynaamisesti. Näyttely koostuu yhdestätoista piirustuksesta ja olet 

tervetullut tulkitsemaan näyttelyn teoksia omien tunteidesi ja tajunnanvirtasi 

kautta kaikessa yksinkertaisuudessaan ja taianomaisuudessaan. Vapaa pääsy, 

lämpimästi tervetuloa! 

  

My Little Pony -näyttely to 29.8.-10.10. 
Kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 10-19 ja la 10-14. 

Kirjaston aulassa on tänä syksynä esillä My Little Pony -keräilijän 

lelunäyttely. Näyttelyvitriinit täyttyvät poneista 1980- ja 1990-luvuilta. 

Tule ihastelemaan värikkäitä poneja kirjastoon! 

 

 

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.  

Avoinna: 

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.  

Uinti aika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 

HUOM! Torstaisin klo 12-14 kuntosali varattu eläkeläisille 

 

Satya joogaa torstaisin klo 18-19.15 
Vpk-Talon yläkerrassa, Koulukatu 7 (käynti sisäpihalta), Uusikaupunki  

Lempeä joogatunti sisältää kehonhallintaa, venyttäviä ja avaavia liikkeitä hengityksen tahtiin. Liikkeitä 

tehdään kehonpainolla staattisemmin ja välillä flowmaisesti edeten asanasta toiseen. Asanat 

tasapainottavat kehoa ja mieltä, kiirettä ja stressiä karkoittava, rauhallisessa tahdissa etenevä tunti. Sopii 

aloitteleville joogeille. Varaa paikkasi tunnille https://www.varaaheti.fi/satyajooga 

Ota oma juomapullo ja joogamatto mukaan. Kertamaksu 10 € ennen tuntia. 10xkortti 95 €. 
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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.  

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 sopii kaikille: asukkaille, koululuokille, senioreille, työporukoille, 

matkailijoille jne. Reitti kulkee kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus on noin 4-

5 km.  

Voit etsiä piiloleikkiveistoksia osoitteessa: https://piiloleikki.fi/kartta/ 

Paperisia karttoja on jaossa mm. matkailutoimistossa, uimahallilla, kirjastosta, museolta, Passarista.Reitin 

voi kulkea paperisen kartan avulla tai mobiilipelin avulla. 

 

Ilossi Tualei voi ihastella to 5.9. asti 
Neljän naisen hullunhauskat ideat ovat tänä kesänä saaneet jatkoa Ilossi tualei -

projektin muodossa. Värikkäät ja hauskat tuolit elävöittävät ja piristävät katukuvaa 

kesän aikana, kaupungin keskustassa. Viime vuonna sama naisryhmä, Anne 

Kuusisto, Vuokko Tyvi, Birgit Ilmanen ja Hilkka Knaapinen ilahduttivat 

kaupunkilaisia ja turisteja pykäämällä pystyyn Hahmopellon. Ilossi Tualei -

projektin tuolit on tarkoitettu istuttavaksi, ihasteltaviksi, ihmeteltäviksi ja tietysti 

myös kuvattavaksi. Tuoleja on noin 200 ympäri kaupungin keskusta-aluetta. 

https://piiloleikki.fi/kartta/
https://piiloleikki.fi/kartta/
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neuvoo ja palvelee kaikissa Uudenkaupungin matkailuun 

liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat, esitteet, kartat, opasvälitys, retkipaketit ryhmille, 

polkupyörävuokraus (myös sähköpyöriä), verkkokalastus- ja yleiskalastusluvat kaupungin vesille.  

Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia postikortteja ja kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. 

Asiakkaiden käytössä on ilmainen internet. Myymme lippuja mm., kesäteattereihin, Myllymuorin 

seikkailuretkille sekä saaristoristeilyille. 

Kulttuuritoimisto ja Yhteispalvelupiste Passari toimivat samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa. 

Toimistomme on avoinna: ma-pe klo 9-16.30. 

Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5329 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia 

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

