
 

 
 

Augusta Olsson, uusikaupunkilainen valokuvaaja -luento 
ti 7.2. klo 18.00-19.30 
Vakka-opiston tiloissa, Kräkin talon 4. kerroksessa, Koulukatu 7, 
Uusikaupunki. Kuka oli Augusta Olsson, joka valokuvasi uusikaupunkilaisia ja 
Uuttakaupunkia puolen vuosisadan ajan? 
Museon ja Vakkaopiston yhdessä järjestämällä luennolla museonjohtaja Mari 
Jalava kertoo Augusta Olssonin elämästä ja näyttää runsaasti hänen ottamiaan 
valokuvia, joita löytyy Uudenkaupungin museon kokoelmista. 
Luento on maksuton, mutta ilmoittautumista Vakka-opistolle toivotaan 
Ilmoittaudu: https://uusi.opistopalvelut.fi/vakkaopisto/fi/course/171275). 
Lisätietoja: https://uusi.opistopalvelut.fi/vakkaopisto/fi/course/171275 

 

Pianistien konsertti ke 8.2. klo 17.30-18.30 

Demotila, Pohjoitullikatu 11, Uusikaupunki. Vakka-Suomen musiikkiopiston opettajien 
Leena Anton ja Sirke Ruikkalan oppilaat esiintyvät pianistien konsertissa 8.2.2023, 
Demotilassa. Vakka-Suomen musiikkiopiston järjestämään konserttiin on vapaa pääsy. 
Lisätietoja: jasmin.lahti@laitila.fi tai puh. 044 525 6580. 
https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/ 
 

Korihaiden Korisliigan alemman jatkosarjan kotipelit 

Helmikuussa:  La 4.2. klo 18 Korihait – Tapiolan Honka 
Ke 15.2. klo 18.30 Korihait – Lahti Basketball 

Maaliskuussa:  La 4.3. klo 18 Korihait – BC Nokia 
Pe 17.3. klo 18.30 Korihait-Tampereen Pyrintö 

Muutokset mahdollisia. Uudenkaupungin Korihait | Ottelut ja liput 
Uusikaupunki Areena (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. Käynti alaoven kautta. Paikoitus Jäähallin 
parkkipaikka, Koulupolku 1. 
Pääsyliput: Lippuja on myytävänä ovelta. Irtolippuja myynnissä myös ennakkoon. Tiedustelut Johanna 
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Kutilalta, p. 044 540 8734. 
Aikuiset (yli 17 v) *17 €. Eläkeläiset ja opiskelijat 12 €. Lapset (7-16 v) 5 €.  * S-etukorttialennus -2 € 
Matsissa mukana buffetti ja monenlaista viihdettä! Jälkipelit tuttuun tapaan Kirstassa! Koris on parasta 
paikan päällä, joten nappaa rummut ja torvet kainaloon ja marssi Uusikaupunki Areenalle kannustamaan 
kotijoukkue voittoon! 

 
Penkkariajelut kaupungilla to 9.2. klo 14  
Alinenkatu, Uusikaupunki. Perinteinen Uudenkaupungin lukion abiturienttien penkkariajelu koulun 
päättymisen johdosta. Kuorma-autot ajavat reittiä Viikaistenkatu - Liljalaaksonkatu - Rauhankatu -
Ylinenkatu - Koulukatu - Alinenkatu - Pohjoistullikatu - Viikaistenkatu noin klo 14.00-14.30.  
Lisätietoja: https://uusikaupunki.fi/kasvatus-ja-opetus/uudenkaupungin-lukio 

 
Merellinen ilta to 9.2. klo 18-19.30  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A.  
Helmikuun merellisen illan aiheena on Tove Jansson ja meri. Aiheesta 
esitelmöi Otto Latva. 
Merelliset illat toteutetaan yhteistyössä Vakka-Suomen kansalaisopiston 
kanssa ja illat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia eikä niille tarvitse 
ilmoittautua. Merellisen illan yhteydessä on yhdistyksen myyntipiste ja 
tilaisuuden jälkeen on tarjolla kahvia vapaaehtoisella kahvirahalla. 
www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi  
 

Wanhojen tanssit pe 10.2. n. klo 14-14.30 
Kauppatori. Lukion 2. luokan oppilaat tanssivat Uudenkaupungin torilla. 
 

Kaikki luodon linnut – kirjailijavieraina Panu ja 
Sanna-Mari Kunttu ti 14.2. klo 18-19.30 
Vakka-Suomen kansalaisopisto, Kräkin talo 2. krs, Koulukatu 7, 
Uusikaupunki. Saaristolinnuston tutkimusretki Pentti Linkolan 
jäljillä. Kemiönsaarella asuvat saaristoekologi Panu Kunttu ja 
eräopas Sanna-Mari Kunttu seurasivat kajakeillaan meloen Pentti 
Linkolan perheineen 1970-luvulla soutaen tekemää lintujen 
laskentareittiä. Reitti kulki halki lounaisen saariston Salosta Poriin. 
Tutkimusretki muuttui seikkailuksi, kun vastoinkäymisiä ilmaantui ja 
kovat tuulet vangitsivat melojat autioille luodoille. Matkasta syntynyt kirja Kaikki luodon linnut vie lukijan 
tutkimusretkelle ainutlaatuisen saariston monimuotoiseen luontoon. Matkalla koetaan upeita hetkiä vielä 
säilyneillä erämaisilla alueilla, mutta nähdään myös hävitettyä luonnonmaisemaa. Kertomusta rytmittävät 
tieto-osuudet linnuston ja saaristoympäristön muutoksista, luonnon ilmiöistä ja retkeilystä. 
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin kaupunginkirjasto ja Vakka-Suomen 
kansalaisopisto. Lisätietoja: lauri.seutu@uusikaupunki.fi tai puh. 050 420 5383 
https://vaski.finna.fi/FeedContent/kaikki_tapahtumat_kirjallisuus?element=https%… 
 

Seniorikino ke 15.2. klo 19-21 
Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki. 
Kaunis Sabrina (USA 1954, ohj. Billy Wilder) 1 h 49 min, S 
Vanhojen elokuvien kerho Seniorikino kokoontuu Demotilassa, kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin. Kevätkauden 2023 tähtinäyttelijöitä ovat mm. 
Humphrey Bogart, Katherine Hepburn ja Audrey Hepburn. Ohjaajina John 
Huston, Billy Wilder, Michael Curtiz. Tarkemmat tiedot elokuvista saat 
kirjastosta. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin kansalliset 
seniorit ry ja Uudenkaupungin kaupunginkirjasto. Tapahtumaan on vapaa pääsy, eikä se edellytä 
jäsenyyttä. Lisätietoja: kirjastonhoitaja Lauri Seutu, Uudenkaupungin pääkirjasto, puh. 050 420 5383 tai 
lauri.seutu@uusikaupunki.fi 
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Katri Helena: Muistojen ilta to 16.2. klo 18 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A, Uusikaupunki. 
Katri Helena Kalaoja yksi Suomen menestyneimmistä naislaulajista. Hänet 
tunnetaan parhaiten taiteilijanimellä Katri Helena.  
Katri Helenan hittejä ovat muun muassa Anna mulle tähtitaivas, Vasten auringon 
siltaa, Mun sydämeni tänne jää, Katson sineen taivaan, Lintu ja lapsi, Katson 
autiota hiekkarantaa, Paloma Blanca, Syysunelma, Ei kauniimpaa ja 
Puhelinlangat laulaa.  Harvakseltaan viime vuosina esiintynyttä Katri Helenaa 
kuullaan Muistojen ilta -konsertissa artistin rakastetuimmat kappaleet vuosien 
varrelta. 
Lippuja konserttiin ennakkoon Kulttuurikeskus Crusellista, numerosta 050 4205 
401, tai Lippupisteen myyntikanavista https://www.lippu.fi/artist/katri-helena/katri-
helena-muistojen-ilta-327...https://www.lippu.fi/artist/katri-helena/katri-helena-
muistojen-ilta-3278269/    
Lisätietoja:  kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai puh. 050 420 5401. 
 

Laskiaistapahtuma Leijonapuistossa su 19.2. klo 14-16 
Leijonapuisto, Sairaalakatu 12, Uusikaupunki.  
Tule mukaan laskiaisriehaan. Ohjelmassa mm. pulkkamäki, koiriin tutustumista, maksullista hevosajelua. 
MLL myy makkaraa, vohveleita ja kahvia. Järjestää MLL Uusikaupunki. 
 

Yleisöluistelua jäähallissa talvilomaviikolla 20.-26.2. 
Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki.  
Kaikille avoin yleisöluistelu. Luistelun hinta 2 €/henkilö.  
Klo 12-13 ja klo 13-14 mailavuorot. 
Tervetuloa! Lisätietoja, muutokset mahdollisia: http://www.jaakotkat.fi 

 

Uki Open Stage! pe 24.2. klo 18 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A, 
Uusikaupunki. Paljon tykätty Uki Open Stage palaa 
taas! Soitatko, laulatko, haluatko kertoa runon tai tulla tekemään 
taikatempun? Onko sinulla bändi, joka haluaa tulla esiintymään vai tuletko 
vaikkapa kaveriporukalla esittämään sketsin? Nyt kaikki on mahdollista ja 
annamme kaupunkilaisille Crusellin lavan vapaaseen käyttöön! Voit myös 
tulla vain seuraamaan ja kannustamaan esityksiä katsomosta käsin. 

Tärkeintä on hyvä fiilis, yhdessäolo ja tekemisen riemu! 

    ESIINTYJIEN ILMOITTAUTUMINEN 17.2. MENNESSÄ     Esiintyjien ilmoittautuminen ja lisätietoja: 

joni.pietilainen@uusikaupunki.fi tai p. 040 848 6404. 
Tapahtuma alkaa kello 18 ja jatkuu niin kauan kuin esityksiä riittää. Tule mukaan! 
 

Uudenkaupungin kaupunginkirjasto, Alinenkatu 36, Uusikaupunki. 
 

Digiopastusta ti 14.2. ja 28.2. 
Kirjaston henkilökunta neuvoo arjen pienissä digipulmissa! Opastusta voi saada esim. tablet-
tietokoneiden ja älypuhelinten käytössä, kirjaston verkkopalveluiden käytössä ja sähköistä 
asiointia vaativissa palveluissa yleisesti. Huom! emme tee asiakkaan puolesta kirjautumisia, 
hakemuksia tai tilisiirtoja. Muissa asioissa autamme mielellämme, tervetuloa kirjastoon! 
Kevään digiopastuspäivät ovat tiistait 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. 
 

Satuhetket kirjastossa to 2.2. ja to 16.2. 
Satuhetket kirjaston lastenosastolla joka toinen torstai klo 9.30. Satuhetken kesto on noin 
25 min ja se on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, alle 2-vuotiaat kuitenkin vanhemman tai 
hoitajan seurassa. Satuhetkessä luetaan uusia kuvakirjoja sekä loruillaan ja lauletaan. 
Satuja lukee satutädit Tuula ja Susan. 
Kevään seuraavat satuhetkipäivät ovat torstai 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5. ja 27.5. 
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Vauvalorut Ipanamessissä ti 7.2. 
MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15, Uusikaupunki. 
Vauvalorut pidetään kerran kuussa, tiistaisin klo 11, MLL:n vauvakahvilassa. Loruilun kesto on noin 25 min. 
Vauvoille loruillaan yhdessä äitien ja isien kanssa perinteisiä ja vähän uudempiakin lastenloruja. Lisäksi 
lauletaan tuttuja lastenlauluja. Loruilussa on mukana kirjastonhoitaja Tuula Amberla. 
Kevään seuraavat loruilupäivät ovat ti 7.3., ti 4.4. ja ti 2.5. 
 
 

  

MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15. 

Ma perhekahvila klo 9.30-12 
Ti vauvakahvila  klo 9.30-12.30 (alle 1,5v lapsen perheille)  

Ke perhekahvila klo 14-19  
To perhekahvila klo 17-19 
Pe perhekahvila klo 9.30-12.30 

Kahviloissa mahdollisuus ostaa kahvia, teetä ja pientä välipalaa (varaa hiukan käteistä mukaan). 
Tervetuloa! Tarkista ohjelma https://www.facebook.com/mlluusikaupunki 

 

 

Uimahallilla  

aarteenetsintää ja pukukaappiyllätykset koko talvilomaviikon. 
Uimakoulut: Ryhmä 1 klo 9-10, ryhmä 2 klo 10-11 ja ryhmä 3 klo 18.30-19.30. 
Ryhmät kokoontuvat ma-ti ja to-pe. Jokaiseen ryhmään otetaan 10 lasta/ryhmä. 
Alkeisuimakouluun ei ole uimataitovaatimusta. Uimakoulun hinta on 32 € (neljä 
päivää). Ikäraja kaikkiin ryhmiin on 5 vuotta, täyttänyt ennen uimakoulun alkua. 
Ilmoittautuminen alkaa Vellon kautta 6.2. klo 13. vello.fi/nuoriso-ja-liikuntapalvelut.  
Lisätietoja: uimaopettajat@uusikaupunki.fi 
 

Nuorisopalveluiden ohjelmaa: 
Maanantai: Kalannin nuokkari 5-7 lk klo 15-17.30 ja 7 lk -17 v klo 18-20  

Vantin nuokkari 6lk klo 14-16 & 7lk-17v klo 17-20  

Tiistai:  Demotilassa kaksi leffaa, seuraa nuorisopalelujen ilmoittelua! 

Keskiviikko:  Laavu alkaen 5lk klo 13-15 (säävaraus) 

Sateenkaarevat klo 17-19 / Vantti 

Liikunnallinen nuorten ryhmä klo 17-19, seuraa nuorisopalvelujen ilmoittelua! 
Torstai: Retki Turkuun, ennakkoilmoittautuminen:  

Syöminen Maskun Burger Kingissä, osa menee hohtogolffaamaan West Coastiin ja osa 
menee Turun Sirkukseen klo 13-15.  
Lähtö noin klo 10 ja lähtö Turusta Ukiin klo 15.15 alkaen  

Vantti: Etsivien ilta klo 17-19  

Perjantai:  Myöhis Vantti klo 18-22  

Myöhis Kalanti klo 18-22 ja yönuokkari klo 22-01  
  
La 18.2. Etsivien retki Turkuun Megazoneen 2.asteen opiskelijoille klo 15 
alk. ennakkoilmoittautuminen. 
 
Lisätietoja: https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/tapahtumat 
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Pahassa pulassa – Hulvaton komedia 
Kalannin Eteläkulman kylät ry, Häähäntie 88, 23660 Kalanti. 
Virkamiehen perheessä on ollut rauhaton yö ja aamu. Kamreerilla 
on iloisen illan jälkitila ja hän miettii, mitä tulikaan illalla luvattua. 
Mitä sanoo rakas Emma? Myös perheen tyttärellä ja hänen 
sulhasellaan on rakkaushuolia. Voi sisäkkö parkaa, joka yrittää 
auttaa kaikkia. Ja mihin tarvitaan poliisia? 
Käsikirjoitus: R. Kiljander         Ohjaus: Sirpa Lehtiranta 
Taustatuki: Päivi Pihanperä      Äänivastaava: Elina Lehtiranta 
Henkilöt: Kamreeri, Lasse Tuominen. Emma, hänen rouvansa, 
Sirpa Lehtiranta. Hilma, heidän tyttärensä, Laura Kirkonmäki. Onni, 
yo, Hilman sulhanen, Markku Laaksonen. Poliisi, pormestari, Leena 
Lahtinen. Reetta, sisäkk, Janette Leino. 
Esityspäivät helmikuussa:  
Ke 1.2. klo 19, su 5.2. klo 16 ja ke 8.2. klo 19. 
Liput: Aikuiset 17 €, lapset alle 12 v 10 €. Ryhmät väh. 15 henk. 15 €. 
Pulla ja kahvi 3 €. Vain käteismaksu. 
Tiedustelut ja varaukset: Helka Loijas p. 050 549 7183 tai helka.loijas@gmail.com 
Sirpa Lehtiranta p. 0400 822 936. 
 

Uudenkaupungin teatteri 
Uudenkaupungin Teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Lippuvaraukset: teatterin toimisto puh. +358 2 8451 5440 tai s-posti: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi   
Toimisto avoinna: Ti-pe klo 9-13, pyhäpäivät pois lukien. 
Lisätietoja: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai puh. 02 8451 5440. http://www.uudenkaupunginteatteri.fi 
Ryhmävaraukset (yli 15 henkilöä) sekä pyörätuolipaikat varataan pelkästään Uudenkaupungin teatterin 
lipunmyynnistä. Myös R-kioskilta (lippu.fi) voi ostaa lippuja tapahtuman nimellä. Varauksen hintaan lisätään 
toimitusmaksu. 
 

Musikaali Vuonna 85  
Juicen, Popedan ja Eppu Normaalin musiikin siivittämä elokuva unelmista, 
sammumattomasta elämänjanosta ja palavasta rakkaudesta kiihkeällä 80-
luvulla. Musikaalissa Tommi törmää elämänsa rakkauteen, Karoliinaan 
kesällä. Kadottaa, etsii ja löytää uudelleen – parhaan ystävänsä Pallen 
luota. Mauno on ostanut musiikkiliikkeestä kitaran ja haaveilee elämänsä 
ensimmäisestä keikasta. Ihmiskohtalot kiertyvät yhteen neljäntoista päivän 
ja yön aikana. Ja taas Musta aurinko nousee.  
Ohjaus Joonas Suominen. Kesto 2,5 h väliajan kanssa.   
Liput 29 €, opiskelijat 20 €.  
Rooleissa: Tommi Aaltonen, Kristian Heikkilä, Heidi Hento, Helmi Hento, 
Lasse Hento, Valo Hento, Liisa Hämeri, Emma Itäranta, Mikko Itäranta, 
Laura Heino, Minna Kolomainen, Mirkka Lumminen, Antti Maantiehinno, 
Rauno Melos, Terhi Melos, Marjo Poussu, Miika Puukki, Hannu Takkunen, Laura Tammela. 
Bändi: Orkesterin johto ja koskettimet Petri Hatakka, rummut Kimmo Jokila, kitara Eero Laurell/Jani Pelkiö, 
basso Santtu Systä. 
Esityspäivät: 
Helmikuu: la 4.2. klo 18 (lm), la 11.2. klo 19, pe 17.2. klo 19 Sing along-esitys siis laula mukana. 
Maaliskuu: pe 10.3. klo 19, la 11.3. klo 13, la 18.3. klo 13, ke 15.3. klo 19 (lm) ja ke 25.3. klo 18. 
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Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä 

”Ensimmäinen on paras, niin vaimo kuin auto! Emäntä on vielä 
Kuusikodissa, mutta pojat möivät Eskortin. Jos parasta autoa ei ole, niin 
toiseksi paras on toinen samanlainen, harmi vaan että on Saksassa.  
Siispä perunat, piimä sekä rahat matkalaukkuun ja auton hakuun. Rahaa 
katoaa kuin olisin Meksikon huimausainekeisari. Velipoika asuu 
Saksassa, mutta apua ei pyydetä! Mies pärjää itte! ” 
Ohjaus Jari Luolamaa 
Rooleissa: Päivi Heikkilä, Jari Luolamaa, Raimo Nummela, Mirja Sinisalo. 
Esityspäivät: 
Helmikuu: La 11.2. klo 13 (ensi-ilta) ja ti 14.2. klo 14. 
Maaliskuu: Pe 3.3. klo 19, la 4.3. klo 13, ke 8.3. klo 14, la 11.3. klo 16, ke 22.3. klo 14 ja la 25.3. klo 13. 
Kaikki liput 10 €. Tiistai esityksiin lippu + lounas 20 €, lauantai esityksiin lounas 15 €. 
Esityksen kesto reilu 2 h väliajan kanssa.
 
 

 

Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  
La 18.2. The 69 Eyes. Liput 22 €.  
Ennakkomyynti:  https://www.eventim-light.com/fi/a/5def55fb626fc3000129dd6b/ 
 

Hotelli-Ravintola Havu, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki.  
La 4.2. Urban Live: Jami Faltin. Showtime klo 24. Liput ennakkoon 15 €, ovelta 16 €. 
La 11.2. NEBI. Showtime klo 24. Liput ennakkoon 16 €, ovelta 18 €. 
La 25.2. Jore & Zpoppa sekä Rizani. Showtime klo 24. Liput ennakkoon 18 €, ovelta 20 €. 

Kaikki keikat K-18. Hanki liput ennakkoon Livetosta tai Hotelli Havusta!  
https://events.liveto.io/organizers/gemma-group-oy 
 

Bar m’UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki. 

La 11.2. Stråle on helsinkiläinen hard rock-yhtye, jonka energisen kokoonpanon livekeikat jäävät takuulla 
kuulijan mieleen! Stråle soittaa omien kappaleiden lisäksi myös tunnettuja rock covereita.  
Pe 17.2. Atomirotta klo 22.  
 

Public House Olkkari, Alinenkatu 24, Uusikaupunki. 
La 4.2. Minski & Sini noin klo 22. 

La 18.2. Mika Rämä klo 22. Mies, kitara sekä laukullinen 
lauluja.  
Tervetuloa rentoon tunnelmaan! Ruokaa, juomaa sekä 
hyvää fiilistä tilattu! 
 

 

 

Kuvala, Alinenkatu 16, Uusikaupunki. 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala 
 

LiisaKo, Koulukatu 7, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 11-17, la klo 10.00-13.00. 

Korttelikirppis, Alinenkatu 20, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe klo 10.30-17.30, la klo 10.30-14.00. 
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Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15.  Ryhmät aina sopimuksen mukaan.  
Wahlbergin museotalo on Uudenkaupungin museon pääkohde, joka sijaitsee ruutukaava-alueella, 
entisessä komeassa tupakkatehtailija Fredrik Wahlbergin porvaristalossa. Talon huoneissa ovat säilyneet 
koristeelliset kaakeliuunit ja taidokkaat kattomaalaukset aivan 1900-luvun alusta. Osa uuneista ja 
kattomaalauksista sekä salongin käsinmaalatut tapetit ovat alkuperäiset jo 150 vuoden takaa. Wahlbergin 
talon alakerran huoneissa voi melkein kuvitella piipputupakan tuoksun ja naisten silkkihameiden kahinan. 
Museotalon yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan merellistä historiaa. Merimieskirstut, 
matkamuistot, laivataulut tai kapteenin navigointivälineet kertovat mielenkiintoisesti tästä historiasta. Myös 
uudempi laivanrakennus ja telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon yläkerrassa.  
Pääsyliput aikuiset 5 € (Museokortti/Smartum/Edenred/ePassi).  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447.   
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Pakkasta ja pimeää -näyttely esittelee elämää 

Uudessakaupungissa, talviaikaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Miten 
kylmyys ja pimeys näkyivät ihmisten asumisessa, liikkumisessa, liiketoimissa 
ja vapaa-ajanvietossa. Kaupunkilaisten talvisiin tarinoihin pääsee 
tutustumaan muun muassa porvarin, palovartijan ja piian kertomina. Lumen 
tulo, pakkanen ja jäiset tiet lisäsivät renkien pihatöitä, ja vaikuttivat olennaisesti ihmisten liikkumiseen. 
Talven pimeys ja sääolot näkyivät kaupungin oloissa laajemminkin. Palovartijoiden työnkuvaan kuului 
talvella mm. paloavantojen avoinna pitäminen, ja kaupunginpalvelija sai muiden töiden ohella huolehtia 
katulyhtyjen sytyttämisestä pimeään aikaan. 
Pakkasta ja pimeää -näyttely Wahlbergin museotalossa on avoinna 31.3. asti ti-pe klo 12-15.  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi puh 044 3515.447.  

 

Uudenkaupungin Automuseo 

Autotehtaankatu 11. Avoinna 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 (käteismaksu). 
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 
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Galleria-Taidelainaamo Horisontti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  
Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä! Esillä uusikaupunkilaisten ja vierailevien taiteilijoiden teoksia. Gallerian 
lisäksi taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-hinnalla teoksia kotiin. Studiossa on esillä pysyvästi 
taidelainaamon teoksia. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!  
Helmikuun taiteilijana on Hiltu Sallinen, jonka näyttelyn "Vedet silmissä", avajaiset on to 2.2. klo 18. 
Näyttely on esillä koko helmikuun gallerian aukioloaikoina. 
Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ tai puh. 050 302 0019 Arja Siltakoski. 

 
Taidemaalari Päivi Suomen luontoaiheinen näyttely ”Suomen luonto” 17.2. asti 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Aukioloajat ma-ke 10-16 | to 10-18 | pe 
10-16. Lisäksi auki: la 4.2. klo 17-18, pe 10.2. klo 18-19, la 11.2. klo 12-13 ja 17-18. 
 

Päivi Suomi on maalannut ammatikseen 35 vuoden ajan ja hän pitää ateljeeta 
Säkylässä. Viimeisen 30 vuoden ajan hän on pitänyt näyttelyitä myös pohjoisessa. 
Pohjoisen luonnosta onkin ammennettu inspiraatiota tauluihin. 
Suomi tekee luontoaiheisia maalauksia hyödyntäen pääasiassa öljy-, akryylivärejä ja 
osittain akvarellejakin. Työt ovat suurikokoisia ja veitsellä maalattuja. Maisemien lisäksi 
maalauksissa esiintyy toisinaan eläinhahmoja, muun muassa poroja. Teokset ovat 
tyyliteltyjä ja erittäin ilmaisuvoimaisia. Valuneiden värien käyttö sekä palettiveitsen 
terävät viivat ja tekstuurit luovat voimakkaan ja mielikuvituksellisen vaikutelman. 
Tulossa helmikuussa vko 8 Rauno Parkkilan Luontovalokuvia.  
 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti ja to klo 13-17 ja la klo 10-14 ja 
ain ko ovi o auk. Vapaa pääsy. Hahmopellosta, Iloisista tuoleista ja virkatusta 
SAABista tuttu naisporukka on loihtinut noin 14 000 tupsuista tehtyjä 
hyvänmielen teoksia. Näyttelyssä on esillä esim. kolmen metrin korkuinen 
tupsuteos Kaupunginlahden rannasta ja torilta, tupsukukkia ja ihastuttavia 
jakkaroita. 
MirriRescue ry Pop Up-varainkeruu kirpputori Tupsulassa. 
 

Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa 
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki.  
Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely kokoaa yhteen 
kymmenen vuoden aikana tuotetut pienoisteokset. Näyttely on avoin yleisölle 
automuseon pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 11-17. Näyttely esittelee 
kiehtovia minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, 
kuten vinttiin ja vessoihin. Esillä on yli 40 työtä. 
 

Raimon Kammari, Kalannin kirjaston näyttelytila 
Pankkitie 2, Kalanti. Tammikuussa esittäytyy Mynämäellä asuva Satu 
Puustinen. Taiteilijanimeltään Satu Puu, hänen maalauksia maalta -näyttely on 
nimeltään Pilkettä. Näyttelyssä on esillä 14 maalausta, joiden teemana on 
luonto. Suurin osa teoksista on pigmenttiöljyvärimaalauksia. Satu Puustinen sekoittaa pigmenttiä piimään 
tai kokikseen ja maalauksia hän tekee levylle, kankaalle, paperille ja pleksille. Näyttely on kuin retki 
satumetsään, jossa on iloa, valoa ja hauskuutta. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.  
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Talviliikkuja kampanja järjestetään 10.1.-31.3.2023 
Kampanjan tavoitteena on haastaa ja motivoida liikkumaan eli voit osallistua 
kampanjaan omien kilometritavoitteiden mukaan. Liikuntamuotoina ovat hiihto, 
kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, maastopyöräily, potkukelkkailu, 
pyöräily, luistelu ja retkiluistelu, eli huonokaan talvi ei siis estä liikkumista! 
Myös soveltava liikunta on huomioitu kampanjassa, joten se soveltuu kaikille 
ikään tai tasoon katsomatta. 
Kirjaukset tehdään pääsääntöisesti mobiili- tai nettisovelluksen 

kautta. Käytössä on myös paperinen kortti jonka voi hakea uimahallista tai Passarista, palautus myös 
samoihin paikkoihin viimeistään 3.4.23. Talviliikkuja -kampanja järjestetään yhteistyössä LiikUn sekä 
kampanjaan osallistuvien kuntien liikuntatoimien kanssa. LiikU ja kunnat arpovat kaikkien osallistujien 
kesken palkintoja, joista ilmoitetaan voittajille erikseen. Tarkemmat kampanjan tiedot löytyvät 
osoitteesta: www.liiku.fi/talviliikkuja 
Lisätietoja liikuntapalveluista: nuoriso.liikunta@uusikaupunki.fi tai 050 383 5303. 
 

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 15-17 
Vakka-Suomen Ladun sunnuntaiset maastopyöräilylenkit klo 15 alkaen. 
Lähtöpaikka on pingviinipuisto Ruokolanjärven rannalla.  
Maastopyörälenkille voi lähteä matalalla kynnyksellä ja ensikertalaisetkin 
otetaan erittäin mielellään reitille mukaan. Lenkeillä ajetaan sen mukaan, 
minkä tasoisia osallistujia on mukana. Vaatetus kannattaa valita sään 
mukaan ja kypärän käyttö on turvallisuuden vuoksi edellytys 
osallistumiselle. Myös suojuksien käyttö on suositeltavaa, esim. 
ajohanskat. Suomen Ladun/Vakka-Suomen Ladun tapahtumissa on 
voimassa tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus. Osallistujilla on 
suositeltavaa olla myös oma kattavampi tapaturmavakuutus. Lisätietoja: 
V-S Ladun pyöräilyohjaaja Timo Majuri 040 7427222  
tai https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/ 

 
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 
Ke......................... 11.00 - 21.30       To..........................  6.00 - 21.30 
Pe.........................   8.00 - 21.30       La......................... 12.00 - 17.30        
Su......................... 12.00 - 17.30 
Uintiaika päättyy arkisin klo 21.00 viikonloppuisin klo 17.00.  
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 

Merenneitopukuja vuokrattavana lapsille ja aikuisille tiistaisin ja 
sunnuntaisin klo 14-16. 
Lasten koot: 110-160 cm. Aikuisten koot: XS–L. Hinta: 5 €. 
Vuokraus ja maksu uimahallin kassalta. 
Hydrohex virtuaalivesijumppa. Tervetuloa testaamaan uintilipun 
hinnalla! Kalenteriin varatut ajat: tiistai klo 15.30-16.00, torstai klo 
17.00-17.45 sekä lauantai ja sunnuntai klo 14.00-14.30. 
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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. Avoinna joka päivä 
älykortilla klo 6-22. Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 ja viikonloppuisin klo 
10-14. Vahterusring on avoinna normaalin aikataulun mukaan, ja putkessa 
noudatetaan tarkkoja toiminta- ja hygieniaohjeita. www.vahterusring.fi 

 
Talviuintia Metsälehdon saunalla sunnuntaisin klo 16-18 
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki. 
Sauna on tilava ja antaa hyvät löylyt! Kulkureitti on suojattu osittain sulatusmatoilla 
ja matoilla liukkauden estämiseksi. Mukaan kannattaa varata pieni pyyhe jalkojen 
alle pukukoppiin, uintitossut tai sukat ja pipo tai muu päähine. Saunoessa nesteen 
nauttiminen on tärkeää, joten varaa myös juotavaa mukaan. Saunan lämmitys ja 
hoidetaan vuorotellen vapaaehtoisten voimin ja lämmittäjiltä ei peritä maksua (max. 
2 hlö). Lämmitysvuoro tuntuukin kuin pieneltä sunnuntairetkeltä, kun varaa mukaan 
mieleiset eväät. Rannasta löytyy grillipaikka, ja pihapiirissä on grillikota. Tulethan 
paikalle vain terveenä ja huolehdi hyvästä käsihygieniasta! Saunamaksut: 5 
€/aikuinen, 2 €/lapsi alle 12 v. Järj. Vakka-Suomen Latu. https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu. 

Talviuintia Haimion vapaasaunalla sunnuntaisin klo 15-18 
(saunalle saavuttava viim. klo 17)  
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on matkaa noin 
14 km Uudenkaupungin keskustasta. Talviuinnin kausimaksu 50 €/henk. tai 
kertamaksu 5 €/henk. Lämmitysvuorolla kausimaksu 30 €/henk. Jokisivun 
Nuorisoseura hoitaa ja ylläpitää Kalannin Haimiossa kahta saunaa sekä yleistä 
uimarantaa. Lisätietoja: Risto Runola puh. 040 7788111.  
 

Yleisöluistelua jäähallissa sunnuntaisin klo 10-11 

Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki. Kaikille avoin yleisöluistelu. Luistelun hinta 2 
€/henkilö. Tervetuloa! Lisätietoja, muutokset mahdollisia: http://www.jaakotkat.fi 
 

Hiunjärven luontopolku 
Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan pohjoispuolella ja on sijainnistaan 
huolimatta säilynyt rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on pinta-alaltaan n. 12 
ha, j osta noin kolmannes on umpeenkasvavaa rantaluhtaa. Hiunjärvi on 
maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii alueen kokoon nähden varsin 
monipuolinen linnusto. Luontopolun varrelta löytyy laavu ja lintutorni. Luontopolulle 
pääset lähtemään Saarniston koulun läheiseltä tunnelilta sekä myös Juolukkatien 
ja Otavakujan päästä. Tunnelilta on laavulle n. 1 km. Pisin lenkki tunnelilta n. 3,8 km ja lyhyempi n. 3,2 km. 
Juolukkatien päästä laavulle n. 0,7 km. Pisin lenkki sieltä n. 3,6 km ja lyhyt n. 1,4 km. Otavakujan päästä 
ovat lyhimmät reitit (2 yhtä pitkää) laavulle n. 1,4 km. Sieltä on pitkä lenkki n. 3,3 km ja lyhyt n. 2,8 km. 
Polku on merkitty maastoon oransseilla vinoneliöillä sekä lähtö- ja risteyspaikoissa sijaitsevilla kartoilla. 
 

Kasarmilahden esteetön luontopolku ja lintulava 
Kasarminlahdentie 8, Uusikaupunki (esteettömän reitin lähtöpiste), jossa 
isompi pysäköintialue. Esteetön luontolava ja -polku tarjoavat 
mahdollisuuden päästä turvallisessa ympäristössä metsään ja veden 
tuntumaan seuraamaan luontoa. Kasarminlahden alue on linnustoltaan rikas 
ja toimii myös muuttolintujen levähdyspaikkana. Kasarminlahti sijaitsee vain 
vajaan kahden kilometrin päässä kaupungin torilta. Esteetön luontolava ja-
polku tarjoavat hienot näkymät Kasarminlahdelle ja rantaniityille. Palvelut 
esteettömällä osuudella: luontolava, luontopolku, esteetön kompostikäymälä 
ja levähdyspenkkejä. Esteettömän osuuden lisäksi lintulavalta voi jatkaa 

halutessaan vaativampaa (ei esteetön) reittiä Kasarminlahden laavulle tai Vionpuhdin nuotiopaikalle. Reitti 
on mäkinen ja kulkee osin kallion päällä.  
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Uudenkaupungin museon mobiilioppaat 
Uudenkaupungin museon oppaista löydät monipuolisesti tietoa 
kaupungin menneisyydestä. Kaupungin sykkivä sydän on 
Kaupunginlahti rantabulevardeineen. Mutta mitä sen ympärillä on ennen 
ollut? Entä mikä mahtaa olla tuo punaiseksi maalattu pitkä puurakennus 
Ruokolanjärven rannalla? Kukahan on tehnyt nuo Rauhanpuiston 
patsaat? Mitenköhän uusikaupunkilaisnuoriso on ennen viettänyt vapaa-
aikaansa, ja etenkin missä? Millaista oli Uudenkaupungin elämä 
sisällissodan aikana? Mitkä olivat lapsille merkityksellisiä paikkoja 
runsaan sadan vuoden takaisessa Uudessakaupungissa? Ja missä se Uudenkaupungin rauha 1721 oikein 
solmittiin? Näihinkin kysymyksiin löytyy vastaukset Uudenkaupungin museon julkaisemista Seinätön museo 
-mobiilioppaista. Opas Ruokolanjärven ympäristön historiasta ja opas Uudenkaupungin rauhan 
tapahtumapaikkoihin ovat myös kuunneltavissa. 
Saat lisätietoa ja linkit oppaisiin Uudenkaupungin museon sivuilta:  
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo  museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447. 
 

Uudenkaupungin museon verkkonäyttelyitä 
Uudenkaupungin museon sivujen kautta pääset tutustumaan useisiin 
verkkonäyttelyihin. Virtuaalisesti voi tutustua mm. Uudenkaupungin 
talojen tarinoihin, jatkosotaan, joulu- ja uuden vuoden perinteisiin tai 
lyhyille virtuaalikierroksille Wahlbergin museotaloon jne. 
Verkkonäyttelyihin pääset http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

 

Pyhämaan kulttuuripolku mobiilioppaana 
Pyhämaan Kotiseutuyhdistys ry ja Uudenkaupungin museo ovat 
laatineet yhteistyössä uuden mobiilioppaan Pyhämaan kirkonkylän 
alueelta. Älylaitteella käytettävä opas esittelee Pyhämaan menneisyyttä 
kaikkiaan kahdeksan eri pysähdyspaikan avulla. Pyhämaan idyllinen 
kylämiljöö kutsuu aikamatkalle menneeseen. Millaista oli elämä luodolla 
entisaikaan? Miten kylämiljöö on muuttunut, vai onko se muuttunut? 
Oppaan avulla saa tietoa mm. Laihosen torpasta, Pyhämaan koulujen 
historiasta, kirkoista ja hautausmaasta, Myllynkallion mamsellimyllystä, 
laivanrakennuksesta ja kalastuksesta sekä Pyhämaan kaupoista. 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. Oppaaseen pääsee osoitteesta: 
https://tarinasoitin.fi/pyhamaa Aineistona on käytetty myös Pyhämaan perinnepiirin keräämiä vanhoja 
valokuvia. Kaikkiaan oppaassa on vanhoja valokuvia noin 30. 
Uudenkaupungin museolle Pyhämaan mobiiliopas on jo 12. Seinätön museo -opas. Kaikki museon 
mobiilioppaat löytyvät osoitteesta https://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo 

UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus  
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! Lisättyä 
todellisuutta hyödyntävä UkiAR-mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa 
GooglePlay ja App Store sovelluskaupoissa. Sovellus tarjoaa mukavaa 
omatoimista tekemistä, silloin kun itselle parhaiten sopii, yksin, kaksin tai 
yhdessä perheen, kavereiden tai vaikka työ- tai opiskeluporukan kesken. 
Sovelluksessa on tarinoita 14:ssa pisteessä Kaupunginlahden rannalla ja 
keskusta-alueella. Sovelluksen oppaana kulkee Rauha-niminen piikatyttö 
1800-luvulta, joka ilmestyy mobiilisovelluksen näytölle kartalla näkyvissä 
tarinapisteissä. Hän on jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo 
havaintojaan merellisestä ja historiallisesta kaupungistamme reilun 150 
vuoden ajalta ja muistelee vähän vielä menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän esittelee vanhoja valokuvia 

http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
https://tarinasoitin.fi/pyhamaa
https://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ctrlreality.ukiar
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1


Uudenkaupungin museon kokoelmista. Lisätietoa ja sovelluksen latauslinkkeihin: 
https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 

Kulttuuripolku-esite 
Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit tutustua Uudenkaupungin 
historiaan, nähtävyyksiin sekä muistomerkkeihin omatoimisesti. Tämän 
historiapainotteisen reitin pituus on noin neljä kilometriä ja sen voit taittaa 
mukavasti kävellen. Reitti alkaa entiseltä Raatihuoneelta ja kiertää 
viehättävässä puutalokeskustassamme. Reitin varrella on merkittynä 33 
erilaista kohdetta. Esitteessä kerrotaan myös mitä näissä kohteissa on 
sijainnut aiemmin, ja missä käytössä ne ovat nyt. Kulttuuripolku on 
mainio infopaketti niin turisteille kuin kaupunkilaisillekin. Alla linkit 
esitteen sähköiseen versioon. Paperisen esitteen voit tarvittaessa noutaa 
käyttöösi toimistoltamme, Rauhankatu 10 (Palvelupiste Passari/matkailutoimisto). Esitteestä on saatavilla 
myös englanninkielinen versio.  

neuvoo ja palvelee kaikissa Uudenkaupungin matkailuun liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat, 
esitteet, kartat, opasvälitys, retkipaketit ryhmille, polkupyörävuokraus kesällä (myös sähköpyöriä), 
verkkokalastus- ja yleiskalastusluvat kaupungin vesille. Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia 
postikortteja ja kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. Asiakkaiden käytössä on tietokone ja langaton netti.  
 

 

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia. 
 
Toimistomme ovat avoinna:  
ma ja ke klo 9.00-16.30  
ti, to ja pe  klo 9.00-15.00. 
 
 
Lisätietoja:   
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
Muutokset mahdollisia.  
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5333    
matkailu@uusikaupunki.fi  
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