
 

Perhekerhot ma, ti ja to klo 9.30-11.00 
Ma 4.11. Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti 
Ti 5.11. Pyhän Olavintie, Seurakuntakoti, Kalanti. 
To 7.11. Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2 
To 7.11. Seurakuntakeskus, Koulukatu 6, 2 kerros.  
Perhekerhossa lasten ja aikuisten on mukava tavata toisiaan mehun 
ja kahvikupposen äärellä. Ohjelmassa on vaihdellen yhteistä tekemistä, vapaata 
tai teemoitettua keskustelua sekä eri tahojen vierailuja. Yhteiset 
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. Perhekerhot ovat avointa ja maksutonta toimintaa, 
johon ei tarvitse ilmoittautua.  Tiedustelut: Lapsityönohjaaja, 050 3634 140.  

MLL Uusikaupunki, Ipana-Messi 
Rantakatu 15, Uusikaupunki 
Ma 4.11. Vauvatreffit klo 13.30-15.30 
Ma 4.11. Raskaustreffit 17.30-19 
Ti 5.11. Perhekahvila / perhelinja klo 10-11.45 
Ti 5.11. Iltaperhekahvila klo 17-19.30 (isänpäivän kakkukahvit) 
Ke 6.11. Perhekahvila klo 9.30-12.30 
To 7.11. Vauvakahvila klo 9.30-12.30 
To 7.11. MLL Ugin paikallisyhdistyksen syyskokous klo 18 
Pe 8.11. Perhekahvila klo 9.30-12.30 
mll.uusikaupunki@gmail.com   
https://uusikaupunki.mll.fi/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MLL-Uusikaupunki-525692194509249/?__tn__=kC-R&eid=ARCFHm3yvfzThDKN59IOUoazMgm8TkTw8ff4BhOHkyQxTAgwlGUo85rQBE1Ohk9loH00PVLq7rIR9YzJ&hc_ref=ARROt1tSI5b5AmPGmGwmS-SE-Gu0XjxmihCLBgGcJN5_RL75osBXRu27GYvaasR1Bjo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBo-b8Pj5vkjPG34e5X0K-zNl-wv_34jWU_sAVkLRV_3OIM6hdyH4DmD5VEj7PLqQIqHPqJkTMSAcCwnlY3q02ZtpCYrY_sXNiXtFjiWu0kl7QOgdk1-8ljZGR78tbxGpNtltmqTD6_jKl0CArRqgg3SEAwopKvTAsSggfGAKWsxQCZTx0-O6fZ1VTVH_FkriHWe4zilSOufwTv4ocqcLyDzJG-hrH1efLKbx1X_i-qAh4emV9BgsmC9jWR355bHu4mZpVkha9JBwS0Rw2gJKoaMbFa8yMURls6Wjf1Dh5cGP4I8njj602IubANOfNgricay3A3F5BI6jpaqAI
https://www.facebook.com/MLL-Uusikaupunki-525692194509249/?__tn__=kC-R&eid=ARCFHm3yvfzThDKN59IOUoazMgm8TkTw8ff4BhOHkyQxTAgwlGUo85rQBE1Ohk9loH00PVLq7rIR9YzJ&hc_ref=ARROt1tSI5b5AmPGmGwmS-SE-Gu0XjxmihCLBgGcJN5_RL75osBXRu27GYvaasR1Bjo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBo-b8Pj5vkjPG34e5X0K-zNl-wv_34jWU_sAVkLRV_3OIM6hdyH4DmD5VEj7PLqQIqHPqJkTMSAcCwnlY3q02ZtpCYrY_sXNiXtFjiWu0kl7QOgdk1-8ljZGR78tbxGpNtltmqTD6_jKl0CArRqgg3SEAwopKvTAsSggfGAKWsxQCZTx0-O6fZ1VTVH_FkriHWe4zilSOufwTv4ocqcLyDzJG-hrH1efLKbx1X_i-qAh4emV9BgsmC9jWR355bHu4mZpVkha9JBwS0Rw2gJKoaMbFa8yMURls6Wjf1Dh5cGP4I8njj602IubANOfNgricay3A3F5BI6jpaqAI
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Vauvaloruilua tiistaina 5.11. klo 9.30-10.00  
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34.  

Tervetuloa kaikki alle 1-vuotiaat vauvat äidin tai isän tai vaikka mummin kanssa! 

Vauvoille loruillaan kerran kuukaudessa tiistaisin.  

Lisätietoja: puh. 050 420 5380, kirjasto@uusikaupunki.fi 

Lukupiiri ti 5.11. klo 18:00 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki.  
Syksyn lukupiirissä käsitellään pohjoismaisten palkittujen nykykirjailijoiden 
teoksia. 5. 11. Jón Kalman Stefánsson: Kaloilla ei ole jalkoja. 
Alustava ilmoittautuminen lukupiiriin olisi toivottavaa. Voit ilmoittautua joko 
kirjaston palvelutiskillä tai sähköpostilla osoitteeseen: 
salla.makinen@uusikaupunki.fi 
Lukupiirin teoksia voi kysyä lainaustiskiltä, niitä varataan etukäteen 
useampi kappale muista Vaski-kirjastoista. Keskustellaan kirjoista rennolla otteella kahvikupposen äärellä - 
lämpimästi tervetuloa! Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi 

 Puhutaan suomea yhdessä! ke 6.11. klo 15.30-16.15   
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34.  
SPR järjestää yhteistyössä Uudenkaupungin kirjaston ja 

vapaaehtoisten kanssa kaikille avoimen suomen kielen opiskelu- ja 

keskusteluryhmän. Tapaamisissa keskustellaan vapaamuotoisesti 

ajankohtaisista aiheista vetäjien tukemana. Kenelle: Sinulle, joka haluat 

oppia lisää suomea tai kaipaat juttuseuraa. Tervetuloa! Lisätietoja: 

kirjasto@uusikaupunki.fi 

 

Uusi kaupungissa – Naiset, lapset ja tasa-arvo ke 6.11. klo 18-19:30 Aktivointikeskus 

Puusti, Liljalaaksonkatu 10, Uusikaupunki. Maksuttomat uusille kaupunkiin muuttaneille ihmisille 
tarkoitetut illat järjestetään keskiviikkoisin eri aihealuein 13.11. asti. 6.11. Mirva Salonen asukasluotsaus-
hankkeesta kertoo suomalaisesta lainsäädännöstä ja kulttuurista koskien lapsia, naisia ja tasa-arvoa. Illat 
järjestää Uudenkaupungin kaupunki yhteistyössä Vakka-opiston kanssa. 
 

Satutunti Uudenkaupungin kirjastossa to 7.11. klo 9.30  
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34. 

Uudenkaupungin kirjaston satutunnit ovat joka toinen torstai klo 9.30 

kirjaston lastenosastolla. Kesto on n. 40 min. Satutunnit on tarkoitettu 

kaikenikäisille lapsille, alle 2-vuotiaat mielellään vanhemman tai hoitajan 

seurassa. Satutunneilla luetaan uusia kuvakirjoja sekä eri teemoihin 

liittyviä kuvakirjoja. Satutunneille kutsutaan myös vierailevia esiintyjiä 

lastenkulttuurin alueelta. Lisätietoja: puh. 050 420 5380, 

kirjasto@uusikaupunki.fi 

CS: GO -turnaus Uudessakaupungissa pe 8.11. klo 16:00 
Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki. Uudenkaupungin kaupunki 
järjestää Uki Strike: Go 19 -nimisen Counter-Strike: Global Offensive -
turnauksen, johon voivat osallistua 7. lk – 25-vuotiaat pelaajat. 
Osallistuminen on maksutonta ja voittajajoukkueelle on luvassa 500 € 
palkinto. Tapahtuman tuomaroinnista ja juontamisesta vastaa Tomi 
”Tombha” Rinne. Turnaus striimataan Uudenkaupungin Youtube -
kanavalle. Huoltajat ovat myös tervetulleita seuraamaan turnausta, 
mutta muita katsojia ei tilaan oteta. Ilmoittautuminen on suljettu / 
Turnaus on täynnä. Lisätietoja: janne.kari@uusikaupunki.fi, puh. 040 
480 1360. Janne Kari / ICT-palvelut, Uudenkaupungin kaupunki 

mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:salla.makinen@uusikaupunki.fi
mailto:salla.makinen@uusikaupunki.fi
https://maps.google.com/maps?ll=60.799873,21.409266&z=17&t=m&hl=fi-FI&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=60.799873,21.409266&z=17&t=m&hl=fi-FI&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=60.799873,21.409266&z=17&t=m&hl=fi-FI&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=60.799873,21.409266&z=17&t=m&hl=fi-FI&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=60.799873,21.409266&z=17&t=m&hl=fi-FI&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=60.799873,21.409266&z=17&t=m&hl=fi-FI&gl=US&mapclient=apiv3
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:janne.kari@uusikaupunki.fi
mailto:janne.kari@uusikaupunki.fi
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Korisliigaa: Korihait - Helsinki Seagulls Su 10.11. klo 17:00 Uusikaupunki Areena, 

Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki.  
Korihait taistelee voitosta Uusikaupunki Areenan parketilla jälleen 
sunnuntaina 10.11. klo 17, kun vastaan liihottelee lokkiparvi 
pääkaupungista, eli Helsinki Seagulls. Lähde kokemaan hallin huikea 
tunnelma ja kannustamaan pisteet kotijoukkueelle! Liput: Aikuiset (yli 17v) 
17 € /15 €*. Eläkeläiset ja opiskelijat 12 €. Lapset (7-16v) 5€. * S-
etukorttialennus. Korihait-klubilaisena saat kausikortin tarjoushintaan! 
Liity klubiin: http://www.korihait.fi/korihait-klubi/ Matsissa mukana buffetti 
ja monenlaista viihdettä!  
Lisätietoja: https://www.facebook.com/events/2125766461058678/ 

 

Iltamusiikki to 7.11. klo 19:00 - 20:00 
Vakka-Suomen musiikkiopisto, Raatihuoneen sali, Rauhankatu 10. 
Iltamusiikki-konserttien sisältö rakentuu oppilaiden harjoittelemasta ohjelmistosta, 
ja sen esittäminen konsertissa on osa musiikkiopisto-opintoja. Konserteissa 
esitetään monipuolisesti eri tyylisiä kappaleita, jotka tukevat kunkin oppilaan sen 
hetkistä opinnoissa etenemistä. Konsertit ovat oppilaille esiintymistilanteiden 
lisäksi oppimistilanteita. Soittamis- ja esiintymistaitojen lisäksi niissä opitaan 
konserttikäyttäytymistä. Vapaa pääsy, tervetuloa! Lisätietoja: 
musiikkiopisto@laitila.fi,   
p. 050 310 2998 / 044 525 8580 http://www.laitila.fi/vsmo 

Dave Lindholm pe 8.11. klo 19:00 - 21:00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  
Yli 40 vuotta suomalaisen rockmusiikin ytimessä vaikuttanut Dave 
Lindholm nyt kitaroineen Crusellin lavalla. Liput 22,50 € 
palvelupiste Passarista tai Lippu.fi 
Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi 
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kulttuuri/kulttuurikeskus-crusel... 

Usko Kemppi Seura - 20-vuotta Juhlakonsertti su 10.11. klo 14:00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 

Mukana mm. Uudenkaupungin Laulu-Veikot, Uudenkaupungin VPK:n soittokunta, Vakka-Suomen 

musiikkiopiston lapsikuoro, Laulupartio Ruotukaverit, Sanni Kulmala, Naiskuoro D´ameni, Minna Bergström 

ja Asta Engström. 

Juhlakonsertin liput 25 € sis. pullakahvit. Lippujen ennakkomyynti: FotoMika, Alinenkatu 25, Palvelupiste 

Passari, Rauhankatu 10, Kirja-Vakka, Alinenkatu 25 sekä Asiointipiste Avitus, Keskuskatu 30, Laitila. 

Lisätietoja: puh. 040 512 6236 Mauri Tenhonen. 

 

http://www.korihait.fi/korihait-klubi/
http://www.korihait.fi/korihait-klubi/
https://www.facebook.com/events/2125766461058678/
https://www.facebook.com/events/2125766461058678/
mailto:musiikkiopisto@laitila.fi
mailto:musiikkiopisto@laitila.fi
mailto:musiikkiopisto@laitila.fi
http://www.laitila.fi/vsmo
http://www.laitila.fi/vsmo
mailto:kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
mailto:kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurikeskus-cruselli
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurikeskus-cruselli
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurikeskus-cruselli
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurikeskus-cruselli
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Nunnia ja konnia la 9.11. klo 13:00  
Uudenkaupungin teatteri, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 

Rakastettu musikaalikomedia teatterissa! Nunnia ja konnia on 

hauska ja koskettava tarina sisarrakkaudesta sekä musiikin 

voimasta. ”Laulun sointi on tunteen maksimointi!” Rempseä 

yökerholaulajatar Deloris Van Cartier näkee murhan ja joutuu 

piiloutumaan nunnaluostariin. Elämä luostarissa on kuitenkin tyystin 

erilaista ja kohta koko luostarin päivärytmi on sekaisin Deloriksen 

yritettäessä sopeutua joukkoon. Ohjaus Jari Luolamaa. Sävellys 

Alan Menken. Sanoitus Glenn Slater. Käsikirjoitus Cheri Steinkellner 

ja Bill Steinkellner. Suomennos Heikki Sankari, Kristiina Vahvaselkä 

ja Jussi Vahvaselkä. Musiikinjohto ja harjoitus Rauno Melos. 

Liput 28 €.  Ryhmät väh. 15 henk.  – 2 €/henkilö, matkanjohtaja ilmainen. Teatterilippujen varaukset: 

teatterin toimisto 02 8451 5440 tai toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi. 

Avoinna ti klo 9-17, ke-pe klo 9- 13. pyhäpäivät pois lukien. Ryhmävaraukset (yli 20 henkilöä) sekä 

pyörätuolipaikat varataan pelkästään Uudenkaupungin teatterin lipunmyynnistä. Lippuvarauksia ja -

lunastuksia voi tehdä myös Palvelupiste Passarista 050 4205260 (Rauhankatu 10, avoinna arkisin klo 9-

16.30). Myös R-kioskilta voi ostaa lippujamme. https://www.uudenkaupunginteatteri.fi 

Tiistain soiva satuhetki ti 5.11.klo 18:00 - 19:00 
Vakka-Suomen musiikkiopisto, Raatihuoneen sali, Rauhankatu 10. 

Konsertti on osa Lasten kuu - Marraskuu -tapahtumia. Konsertissa luetaan 

ääneen lyhyt satu, jonka mausteena on pieniä pianoesityksiä. Iltamusiikki-

konserttien sisältö rakentuu oppilaiden harjoittelemasta ohjelmistosta, ja sen 

esittäminen konsertissa on osa musiikkiopisto-opintoja. Konsertit ovat oppilaille 

esiintymistilanteiden lisäksi oppimistilanteita. Soittamis- ja esiintymistaitojen 

lisäksi niissä opitaan konserttikäyttäytymistä. Ennen konsertin varsinaista alkua 

oppilaat harjoittelevat monesti konserttitilassa. Jos olet ajoissa paikalla, saatat siis 

päästä näkemään myös harjoittelutilannetta. Iltamusiikki-konsertteihin on vapaa pääsy. Olkaa lämpimästi 

tervetulleita konserttiin! 

Lisätietoja: musiikkiopisto@laitila.fi, puh. 050 310 2998 / 044 525 8580 http://www.laitila.fi/vsmo 

 

Vesisankarit -tapahtuma uimahallissa la 9.11. klo 13:00 - 

15:00 Uudenkaupungin uimahalli, Koulupolku 5. 

Pelastuslautta, jolla, laitesukelluskokeilua, vapaasukellus, norppasukellus, 

monofin-räpyläuintia, merenneitouintia, elvystysharjoittelua, uintiseuran 

tekniikkaharjoituksia. Huom!  

vapaata uintitilaa vain lastenaltaassa! Normaali uintimaksu. Tervetuloa! 

Yhteistyössä: MERIPELASTAJAT, SPR, VAKKA-SUOMEN 

URHEILUSUKELTAJAT,  

UINTI-VAKKA, LIIKUNTAPALVELUT, UPS. 

Lisätietoja: uimahalli@uusikaupunki.fi, puh. 050 420 5203  

 

mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
mailto:musiikkiopisto@laitila.fi
mailto:musiikkiopisto@laitila.fi
http://www.laitila.fi/vsmo
http://www.laitila.fi/vsmo
mailto:uimahalli@uusikaupunki.fi
mailto:uimahalli@uusikaupunki.fi
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Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 

Täydellinen joulu. kotim. komedia. 1 h 35 min. Liput 11 €. Ma 4.11. klo 18. 

Late Lammas-elokuva: Farmageddon Anim. koko perheen. 1 h 28 min. Liput 10 €. Ti 5.11. klo 17.30. 

Fingerpori. Kotim. komedia. 1 h 25 min. Liput 11 €. Ti 5.11. klo 19.15. 

Perhe Addams Animaatio, koko perheen. 1 h 28 min. Liput 10 €. Ke 6.11. klo 17.30. 

Terminator: DarkFate Scifi, toiminta. 2 h 28 min. Liput 11 €. Ke 6.11. klo 19.15. 

Joker Draama, jännitys. Kesto 2 h 2 min. Liput 11 €. To 7.11. klo 18. 

Muutokset mahdollisia.  

 

 

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. Museotalon 

yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan merellistä 

historiaa. Purjelaivat työllistivät kaupunkilaisia vuosisatojen ajan. 

Merimieskirstut, matkamuistot, laivataulut tai kapteenin 

navigointivälineet kertovat mielenkiintoisesti tästä historiasta. Myös uudempi laivanrakennus ja 

telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon yläkerrassa. Perusnäyttelyn lisäksi museotalossa 

järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. 

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 4.1.2020 asti. 

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 

mallivalikoima on monipuolinen, Kupla-Volkkarista Cadillaciin 

ja enemmänkin. Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset.  

www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 

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
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
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Kauhu- ja fantasiateemainen valokuvanäyttely la 9.11. asti  
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34. 

TJ Fowlerin kauhu- ja fantasiateemainen valokuvanäyttely on esillä kirjaston 

aulassa. Tule ihastelemaan ja kauhistelemaan!  

Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi 

 

Marttojen Myssy-näyttely pe 29.11. asti 
Kalannin kirjasto, Pankkitie 2, Kalanti. 

Kalannin kirjastossa on esillä Marttojen Myssy-näyttely 30.10. - 29.11.2019. 

Näyttelyssä on erilaisia ja eri tekniikoilla tehtyjä pipoja, hattuja ja myssyjä. Näyttelyyn 

on vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa! Lisätietoja: kalannin.kirjasto@uusikaupunki.fi 

 

Anne Kuntsin ”Unohdetut” -valokuvanäyttely la 30.11. asti 
Uudenkaupungin kirjasto, Galleria Kirjava, Alinenkatu 34.  

Kuvat on otettu Rooman lähiön "Parco delle Tre Fontane" -puistossa vuonna 

2015. Kuvissa on kevät Roomassa ja poppelipuut, puistonpenkit ja puisto tekivät 

unohtumattoman vaikutuksen taiteilijaan. Näillä kuvillaan Anne Kuntsi haluaa 

tuoda kauneutta ja myös herätellä ihmisissä kysymyksiä mitä he omassa 

elämässä ovat unohtaneet? Pienet ihmeet? Hämmästelyt? Riemuitsemisen? Tai 

onko jotain paljon suurempaa päässyt unohtumaan - oletko unohtanut itsesi, taikka sisäisen 

lapsesi?  Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi 

 

Runonkulman Galleriassa  
Ylinenkatu 38 B. Avoinna ke klo 16-19 ja la klo 11-15.  Galleriaan on vapaa 

pääsy. Lisätietoja http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

Galleria-taidelainaamo Horisontissa Evelina Lavergren:  

Maailman vallassa 7.11.-7.12. 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  

Vapaa pääsy. Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Crusellin taidenäyttely – Säröillä 6.-29.11. 
Crusellin alakerta, Kullervontie 11.  Crusellin Liljelundhallissa on esillä Piritta Kämi-Conwayn ja Marjo 

Haapasalon yhteisnäyttely Säröillä. Esillä on tekstiiliveistoksia, teatteripukuja ja valokuvia. 

Näyttelyn avajaiset ke 6.11. klo 17. Näyttely on avoinna ti-pe 10-17 ja su 12-16. 

Näyttelyyn on vapaa pääsy. Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi 

 

mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/
http://www.facebook.com/rantagalleria/
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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 

Katso kaikki ohjatut vesijumpat https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 

 

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 

 

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: https://www.varaaheti.fi/satyajooga  Ota oma juomapullo ja joogamatto 

mukaan. Kertamaksu 10 € ennen tuntia. 10xkortti 95 €. 

 

 

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 

mailto:info@kuntoputki.fi
mailto:info@kuntoputki.fi
http://www.vahterusring.fi/
http://www.vahterusring.fi/
https://www.varaaheti.fi/satyajooga
https://www.varaaheti.fi/satyajooga
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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. 

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. Kulttuuritoimisto ja Palvelupiste Passari toimivat samassa 

rakennuksessa matkailutoimiston kanssa. Passari myy lippuja paikkakunnan kulttuuritilaisuuksiin, 

konsertteihin ja teatteriin, myös kaikki Ticketmasterin ja Lippupisteen liput Passarista. 

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://piiloleikki.fi/kartta/
https://piiloleikki.fi/kartta/
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
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