
 

 

 
Vanhat Talot Joulukalenteri-ikkunat 1.-24.12.  
Vanhoihin taloihin eri puolille kaupunkia avautuu jälleen 24 kaunista ja 
joulutunnelmaista joulukalenteriluukkua, jotka säilyvät ohikulkijoiden 
ihailtavina loppiaiseen asti. Jokainen luukku on omanlaisensa, 
tekijöidensä ideoima ja toteuttama. 
Kalenterin osoitekarttoja on jaossa UVT ry:n toimistolla os. Sepänkatu 
4 sekä Palvelupiste Passari/matkailutoimisto, Rauhankatu 10 ja 
keskustan liikkeissä. Kartta on ladattavissa myös 
https://www.uginvanhattalot.fi/2022/11/23/joulukalenteri-ikkunat-2022/ 
 

Uudenkaupungin Vanhat Talot ry:n joulupuoti avoinna 17.12. asti  
Sepänkatu 4, Uusikaupunki. Avoinna joulukuussa lauantaisin klo 10-13 sekä toimiston 
aukioloaikoina ma-ke klo 10-15. Tervetuloa lahjaostoksille! 
Lisätietoja: https://www.uginvanhattalot.fi/tapahtuma/joulupuoti/ 
 

Perinteinen Yrittäjien ja yhdistysten Joulupuoti avoinna 23.12. asti 
Rauhankatu 8, Uusikaupunki. Avoinna arkisin 9-18, la 9-14, su 12-15. 
Uusikaupunkilaisten yritysten ja yhdistysten perinteinen joulupuoti palvelee osoitteessa 
Rauhankatu 8. Tule ja löydä ihastuttavia lahjoja pukinkonttiin, tuliaisiksi tai piristykseksi 
itselle. 
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Joulua Kaikille la 3.12. klo 11-15 
Leijonapuistossa, Sorvakon Rantatie 2, Kaupunginlahden rannalla.  
Vietetään Joulua kaikki yhdessä! Joulupukki tulee kiertämään Leijonapuistossa 
ja kyselee, oletteko olleet kiltisti tänä vuonna. Granger Simmons tulee 
laulamaan meille joululauluja. Leijonapuistossa tarjoillaan myös pipareita, 
hattaraa, popparia ja lämmintä glögiä!  Löytyy joulukorttien askartelupiste ja 
paljon muuta. Päivän päätteeksi arvotaan myös tämän vuoden hienoin kelkka. 
Kelkkailua, kelkan koristelua, joululauluja, joulukorttien askartelua ja paljon 
muuta. Tervetuloa mukaan! Vapaa pääsy! 
Lisätietoja: Bohumil Kotlár puh. 045 222 8414 tai bobo.kotlar@gmail.com 

 
Kauppiaantalon Wanhanajan kaffesalonkipäivä  
su 4.12. ja 18.12. klo 12-15 
Kauppiaantalon kaffesalonki, Alinenkatu 16, Uusikaupunki. 
(käynti pihalle vain Kuvalan viereisestä portista) 
On taas aika nauttia tunnelmallisista kahvi- ja teehetkistä Kauppiaantalon ison salin 
upeassa miljöössä. Pöytävaraukset ja liput vain etukäteisvarauksella FB-viestillä tai 
puh. 041 486 1942. 

Lisätietoja: vanhavaentupa@gmail.com tai p. 041 486 1942. 
https://www.facebook.com/kauppiaantalo 

 

Laulu-Veikkojen isänmaallinen Itsenäisyyspäivän aaton konsertti ma 
5.12. klo 19:00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki 
Ohjelma 20 €. Kahvitarjoilu konsertin jälkeen. 
Lippuja ennakkoon kenkäkauppa Alinasta, Alinenkatu 36, Uusikaupunki ja Foto-Mikasta, 
Alinenkatu 25, Uusikaupunki sekä kuorolaisilta. 
 
 
 
 

 
UUSIKAUPUNKI 
10.00 Jumalanpalvelus, Uusi kirkko, Rauhankatu 3. 
Seurakuntapastori Heli Nurmi. 
Uudenkaupungin Laulu-Veikot, johtaa Jussi Kauranen. 

11.15 Sankarihautausmaa, Vanha kirkko. 
Partiolaisten kunniavartio 
Uudenkaupungin maanpuolustusjärjestöjen lippuosasto 
Uudenkaupungin Laulu-Veikot, johtajana Jussi Kauranen 
Seppelten lasku 
Puhe, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu 
Rukous ja virsi, seurakuntapastori Heli Nurmi 

 
 

12.00 Itsenäisyyspäivän juhla 
Tervehdyspuhe: Emma Järvinen, Lukion opiskelijakunnan pj. 
Juhlapuhe: SPR:n viestintädelegaatti Hannu-Pekka Laiho 
Vuoden kulttuuriteko -palkinnon luovutus 

Musiikkiesitykset: 
Naiskuoro D´ameni ja Laulu-Veikot  
VPK:n soittokunta 
Joona Aarnio 
 
 

mailto:vanhavaentupa@gmail.com
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KALANTI 
10.00 Jumalanpalvelus, Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6. 
Kappalainen Aino Savolainen. 
Seppelten lasku sankarihaudoilla. 

Seppeltenlaskun jälkeen Itsenäisyyspäivän juhla Kalannin seurakuntakodissa 
Juonto: Johanna Kivistö 
Tervetulopuhe: Aino Saarinen 
Juhlapuhe: Markku Laine 

Musiikkiesitykset: Sanna Arell, Eläkeliiton Kalannin yhdistyksen laulukerho. 
 
LOKALAHTI 
10.00 Jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko, Palomäentie 2. 
Kirkkoherra Juhana Markkula. 
Seppelten lasku sankarihaudoilla. 

11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Paanula, Lokalahtiseura. 
Kirkkoherra Juhana Markkula. 
Juhlapuhe: Aaron Penkkala 
Musiikkiesitys: Liisi Anttila 
 
PYHÄMAA 
14.00 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko, Kirkontaustantie 15. 
Kirkkoherra Juhana Markkula. 
Seppelten lasku sankarihaudoilla. 

Seppeltenlaskun jälkeen Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodissa 
Lilja Laiho-Virtanen ja Kaj Lindgren lukevat kaksi sodanaikaista kirjettä  
Musiikkiesitykset: Lilja Laiho-Virtanen, Mira Johtela ja Ari Stenman. 
 
 

Kittilän Tallin Joulu ti 6.12. klo 12-16 
Kittilän Talli, Varanpääntie 573, 23450 Lokalahti 
Tervetuloa haistelemaan hevosentuoksuista joulutunnelmaa Kittilän Tallin Joulu-
tapahtumaan. Joulumyyjäisissä käsitöitä, leivonnaisia, havukransseja ym. Järjestämme 
myös takakonttikirppiksen, jossa myytävänä hevostarvikkeiden lisäksi paljon muuta. 
Buffetista kuumaa glögiä ja herkkuja. Nälän iskiessä voit paistaa makkaraa nuotiolla! 
Tapahtuman kruunaa mahdollisuus kokeilla talutusratsastusta kilteillä hevosilla. 
Lämpimästi tervetuloa! Jos haluat tulla myymään joulumyyjäisiin tai kirppikselle, 
ilmoittaudu mukaan Lauralle 040-5079310 tai kittilantalli@gmail.com 

Luovien ihmisten vertaistukiryhmä to 7.12. klo 17.30-19 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.   
Kaipaatko innostusta, tukea tai yhteistyökumppaneita omiin luoviin projekteihisi? Tai haluatko vain tulla 
nauttimaan muiden ihmisten seurasta kulttuuriaiheisten keskustelujen parissa? Luovien ihmisten 
vertaistukiryhmässä eri taidemuotojen harrastajat voivat jakaa ja kehittää ideoitaan, inspiroitua toinen 
toisistaan, sekä pohtia syntyjä syviä. Ryhmän tarkoituksena on auttaa osallistujia viemään itselleen tärkeitä 
hankkeita loppuun saakka. Mukaan voi tulla, vaikket kokisikaan suunnittelemiasi taiteellisiksi. 
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille, ja siellä voi vierailla niin usein tai harvoin kuin itselle sopii. 
Lisätietoja: kulttuurituottaja Joni Pietiläinen, puh. 040 848 6404, joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 

 

Uki Open Stage! to 8.12. klo 18 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, 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 MA 5.12. MENNESSÄ!  

mailto:kittilantalli@gmail.com
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Ole yhteydessä joni.pietilainen@uusikaupunki.fi tai p. 040 848 6404. 
Tapahtuma alkaa kello 18 ja jatkuu niin kauan kuin esityksiä riittää. Tule mukaan! 
Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi tai puh. 040 848 6404. 

 

UJK-taitoluistelijoiden joulunäytös su 11.12. klo 16.30 

Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1. Ujk-taitoluistelijoiden joulunäytös vie tänä 
vuonna katsojan satumaiselle rekiretkelle mikä-mikä-maahan! Jäällä nähdään kaikki 
seuramme taitoluistelijat upeissa ohjelmanumeroissa. Paikan päällä buffetti ja arpajaiset.  

Liput: aikuiset 8 €, lapset 2-15 v 4 €, alle 2 v. ilmaiseksi. Käteismaksu/mobilepay. 
Lippuja ovelta puolituntia ennen näytöstä. Lämpimästi tervetuloa!  
 
 

Joulutohinat - Lokalahden perinteiset joulumyyjäiset  
su 11.12. klo 13-15 
Seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti. 
Lokalahden perinteiset joulumyyjäiset - Joulutohinat – Paanulassa. 
Myynnissä mm. kalaa, havukransseja, harjoja, enkeleitä, tonttuja, kynttilöitä, 
leivonnaisia, villasukkia muita käsitöitä sekä Slovakialaisia pikkuherkkuja. 
Ulkona grillimakkara. 
Kahviossa myynnissä kahvia, teetä, mehua ja joululeivonnaisia ym. 
Koululaisten järjestävä arvonta. 
Joulupukki vierailee klo 13.30-14. 
Myyntipöytien varaukset to 8.12. mennessä Anneli Virtanen p. 040 7430 755. 
Hinta 10 €/pöytä. Pöytöpaikkojen arvonta klo 12, myynti alkaa klo 13. 
Järjestää Lokalahden Lions Ladyt 
  

De vackraste julsångerna ti 13.12. klo 18-19 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki 
Kauneimmat ruotsinkieliset joululaulut. Uudenkaupungin Pohjola-Nordenin ja 
Uudenkaupungin evl. seurakunnan yhdessä järjestämässä 
yhteislaulutilaisuudessa esiintyy aluksi Uudenkaupungin yhtenäiskoulun Lucia-
kulkue. Illan juontaa kirkkoherra Juhana Markkula, laulut säestää kanttori Ari 
Stenman, esilaulajana toimii Teija Rundgren. Tervetuloa! Välkommen! 

Kinkkubingo Pyhämaassa la 17.12. klo 16 
Pyhämaan nuorisoseurantalo, Pyhämaantie 1076, Pyhämaa 

Pyhämaan Nuorisoseuran kuukausittainen bingo on joulukuussa kinkkubingo. 
Pelataan neljä kierrosta vitosbingoa pitkin kupongein. Kupongin hinta on 5 € ja 
voittoina on tietysti kahvia, sokeria ja sen jälkeen eri kokoisia kinkkuja jokaisella 
kierroksella. 
Lisätietoja: nuorisoseura.kajastus@gmail.com tai puh 050 306 0774/Mika Sjöblom 

Jouluiset Myyjäiset su 18.12. klo 11-14 
Pyhämaan nuorisoseurantalo, Pyhämaantie 1076, Pyhämaa  
Perinteiset jouluiset myyjäiset, jotka tunnelmallaan tuovat joulun 
tunnelman tullessaan. Kaikki ovat tervetulleita myymään. Pöytämaksu 
on 10 €/pöytä ja myyntipaikat tulee varata viimeistään 15.12. Kirsi 
Koposelta 0440 127 687. Nuorisoseura myy puffetissa kahvia, 
joulutorttuja, ohraryynivelliä ja rusinasoppaa. 
Lisätietoja: nuorisoseura.kajastus@gmail.com 
Puh 0440 127 687 Kirsi Koponen. 
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Korihaiden Korisliigan runkosarjan kotipelit joulukuussa 
Ottelut joulukuussa: 
Ti 6.12. klo 15:00 Korihait - Kouvot 
Su 11.12. klo 17:00 Korihait - Kauhajoki 
La 17.12. klo 17:00 Korihait – Lahti Basketball 
Pe 30.12. 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 on myytävänä myös ennakkoon. Niitä voi tiedustella 
Johanna Kutilalta, p. 044 540 8734. 
Aikuiset (yli 17v) *17 €. Eläkeläiset ja opiskelijat 12 €. Lapset (7-16v) 5 €.  * S-etukorttialennus -2 € 

 

Seniorikino ke 14.12. klo 19-21 
Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki.  
Ohjelmassa on klassikkoelokuvia 1900-luvulta 2000-luvun alkuun. 
Elokuvaesitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta näytettävästä 
elokuvasta riippuen esitykseen voi olla alaikäraja. Esitysten kesto maks. 2 
tuntia. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin 
kaupunginkirjasto ja Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry.  

Lisätietoja: lauri.seutu@uusikaupunki.fi tai puh. 050 420 5383.  

 
Merellinen ilta Parkki Liitto ja sen kapteenin J. A. Söderholmin elämä  
15.12. klo 18  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A.  
Merellisen illan aiheena on Parkki Liitto ja sen kapteenin J. A. Söderholmin elämä. Esitelmän 
pitää Hannele Ilvessalo-Lax. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. 
Luento järjestetään yhteistyössä Vakkaopiston ja Uudenkaupungin merihistoriallisen 
yhdistyksen kanssa. Tilaisuudessa on myynnissä yhdistyksen julkaisuja ja esitelmän päätteeksi 
on tarjolla kahvia. www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi  

 

Männäisten joulumarkkinat su 18.12. klo 11-14 
Kalannin Kotiseutumuseo, Kuriirinkuja 1, Kalanti. 
Perinteiset Männäisten joulumarkkinat. Ei myyntipaikkamaksua. Pöytätilaa 
katoksen alla ennakkoon ilmoittautuneille niin kauan kuin tilaa riittää. Kalanti-
Seura tarjoaa riisipuuroa ja rusinasoppaa. 
Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset myyntipaikkoihin: puh. 0400 327715. 
https://kalanti-seura.blogspot.com/ 
 

Joulurauhan julistus la 24.12.2022 12:00 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki 
Joulun vietto alkaa Uudessakaupungissa tuttuun tapaan perinteisellä 
joulurauhan julistuksella, joka luetaan Uuden kirkon portailla jouluaattona 
klo 12.00. Tilaisuudessa kuullaan kaupunginjohtaja Atso Vainion lukema 
joulurauhan julistusteksti ja kuullaan VPK:n soittokunnan ja Vakka-
Suomen Musiikkiopiston nuorisokuoron musiikkiesitys.  
Lisätietoja kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi 
tai puh 050 420 5401. 
 

Kunniavartio Vanhan kirkon sankarihaudoilla la 24.12. klo 16-20 
Vanha kirkko, Alinenkatu 44, Uusikaupunki. Vakka-Suomen 
Reserviupseerit ja Uudenkaupungin Reserviläiset järjestävät kunniavartion 
jouluaattona 24.12. klo 16-20 Vanhan kirkon sankarihaudoilla. 
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Kauneimmat joululaulut  

Su 4.12. klo 18 Lokalahden kirkko, Palomäentie 2, Lokalahti. Soile Palmu, 
Kari Vuola ja Ari Stenman.  

Su 11.12. klo 18 Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. Aino 
Savolainen ja Anna Putkiranta. 

Ti 13.12. klo 18 De vackraste julsångerna, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki. 
Järjestää Uudenkaupungin kappeliseurakunnat yhteistyössä Pohjola-Norden ry:n kanssa.  

Ke 14.12. klo 18 Maurumaan rukoushuoneella, Salmenrannantie 7, Uusikaupunki. Aino Savolainen ja Ari 
Stenman.  

Su 18.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, 
Uusikaupunki. Anna Putkiranta ja Katri Suomi-Torni. 

Su 18.12. klo 18 Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki. Juhana Markkula, 
Andante-orkesteri joht. Ari Hirvonen, esilaulajana Sanna Arell ja urut Anna Putkiranta. 

Ke 28.12. klo18 Pimeyden keskellä -joulukonsertti. Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, 
Uusikaupunki Kanttori Anna Putkirannan ja hänen lähipiirinsä joulukonsertti. 
 
 

 

 
Huiluluokan iltasoitto 2.12. klo 19-20 
Uudenkaupungin Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki  
Huiluluokan iltasoitossa kuullaan Vakka-Suomen musiikkiopiston huiluoppilaiden esityksiä ja 
esiintymisiä. Konserttiin on vapaa pääsy.  
Lisätietoja: jasmin.lahti@laitila.fi tai puh. 044 525 6580. 
https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/ 

 
Ukin kuorojen joulu ke 7.12. klo 19 
Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki. 
Uusikaupunkilaisten kuorojen yhteinen joulukonsertti Uudessa kirkossa. 
Esiintymässä on viisi paikallista kuoroa ja myös yleisö saa osallistua 
yhteislauluun. 
Joulun sanomaa ja kauniita lauluja tarjoilevat 
Vakka-Suomen Musiikkiopistosta:  
Laitilan viihdekuoro (joht. Maikki Autio). 
Vokaaliyhtye Amoroso (joht. Reetta Lehtonen) 
Vakka-Suomen kansalaisopistosta:  
Gospel choir (joht, Granger Simmons), 
Laulu-Veikot (joht, Jussi Kauranen) 
D'ameni (joht. Päivi Kurkilahti). 
Järjestelyissä on mukana myös Uudenkaupungin seurakunta. 
Konsertissa kerätään kolehti Eija Karvisen lähetystyöhön Albaniaan, jossa 
hän tekee musiikkiterapiatyötä erityislasten ja -nuorten sekä perheiden 
parissa. Konserttiin on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa! 
Linkki tapahtuman Facebookiin https://fb.me/e/2OIQOIQKq 
Lisätietoja: paivi.kurkilahti@gmail.com ja puh. 040 767 3925. 

https://fb.me/e/2OIQOIQKq


Pieni kansainvälinen iltasoitto to 8.12. klo 18.30–20.00 

Uudenkaupungin Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki. 
Iltasoitossa esiintyvät Vakka-Suomen musiikkiopiston opiskelijat, jotka soittavat haitaria, 
pianoa tai laulavat. Konserttiin on vapaa pääsy!  
Lisätietoja: jasmin.lahti@laitila.fi tai puh. 044 525 6580. 
https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/ 
 

Kun joulu on -joulukonsertti pe 9.12. klo 18 
Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. 

Piritta Venho, Annamaria Lehto, Pasi Venho, Kari Vuola. 

Ohjelma 15 €. Lisätietoja tapahtumasta: 

http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat 

 

Laulajien konsertti pe 9.12. klo 18.30-20.00 
Uudenkaupungin Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki.  
Vakka-Suomen musiikkiopiston laulajat esiintyvät. Konserttiin on vapaa pääsy! 
Lisätietoja: jasmin.lahti@laitila.fi tai puh. 044 525 6580 
https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/ 
 
 

Joulukonsertti eläinten hyväksi ma 12.12. klo 18  
Uudenkaupungin työväentalolla, Ylinenkatu 12, Uusikaupunki.  
Vakka-Suomen Eläinsuojeluyhdistys järjestää hyväntekeväisyys 
joulukonsertin, jossa esiintyvät Matti Mäntylä, Pirkka Raitio, Susanna 
Mäntylä ja Ari Stenman. Konsertin tuotto menee kokonaisuudessaan 
Vakka-Suomen eläinsuojeluyhdistykselle. 
Liput 10 €, ovelta käteismaksuna. Lipun hintaan sisältyy glögi ja leivonnainen 
Mikäli haluat ostaa lipun ennakkoon, laita yhdistykselle viestiä! Tapahtuma sopii kaiken ikäisille 
S-posti: vakkasuomenesy@gmail.com Lisätietoa puh 044 245 941.  
 

 

Joulu ja Neon tähdet la 17.12. klo 18 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.   
Neon 2 yhtyeestä tunnetut Jussi Rainio ja Petri Alanko konsertoivat 
Uudenkaupungin Uudessa kirkossa. Joulu ja Neontähdet -konsertti tarjoilee 
kuulijalleen perinteisiä ja uudempiakin kauniita joululauluja. Irtaudu siis hetkeksi 
arjen kiireistä ja virittäydy joulun tunnelmaan. 
Liput ennakkoon 25 € + palvelumaksu ja ovelta 29 €.  
Liput ennakkoon myy https://www.lippu.fi/…/jussi-rainio-ja-petri-alanko…/ 
Konsertin järjestää GramoPop.  

 
 

Joulun Soundi to 22.12. klo 19 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.   
Esiintyjinä Petri Hatakka, Jukka-Pekka Hyytiä, Kalle Klotz, Jere Pensikkala, Susanna 
Pihlaja. Ohjelmamaksu 10 €, alle 12-vuotiaat maksutta. Ovet avataan klo 18.15. 
Lisätiedot Petri Hatakka puh. 0500 743 073 

 

 
Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat 

Joulunajan jumalanpalveluksia 
Aatonaattona pe 23.12. 

Metsäkirkko klo 18, Tammion riihikirkko.  

Metsäkirkko klo 18, Lokalahden metsästysmaja, Tirkkalantie 170. 
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Jouluaattona la 24.12. 

Hartaus klo 14, Lokalahden kirkko, Palomäentie 2.  

Hartaus klo 14, Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15.  

Hartaus klo 16, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  

Hartaus klo 16, Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6. 

Jouluyön jumalanpalvelus klo 21, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  

Joulupäivänä su 25.12. jumalanpalvelus 

Klo 8 Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6.  

Klo 8 Lokalahden kirkko, Palomäentie 2.  

Klo 10 Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  

Klo 10 Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15.  

Tapaninpäivänä ma 26.12.  

Messu klo 10, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  

 

  

MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15. 

Perhekahvila ma klo 9.30-12 
Vauvakahvila ti klo 9.30-12.30 (alle 1,5v lapsen perheille)  

Perhekahvila ke klo 14-19 (7., 8., 14. ja 15.12.)    

Perhekahvila ke klo 9.30-12.30 (2., 9., 16., 21., 22., 28. ja 29.12.) 

Ilteperhekahvila to klo 17-19. 
Ipana-Messi on suljettu 6.12. ja 26.12. Tarkista ohjelma 
https://www.facebook.com/mlluusikaupunki 

 

 

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 
 

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. 
Joulukuussa: la 3.12. klo 13, pe 9.12 klo 19 ja la 10.12. klo 13. 
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Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  
La 3.12. Teflon Brothers ja Gringo  
Showtime klo 21.00 ja 24.00. Liput ovelta 20 €. 

Hotelli-Ravintola Havu, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki.  
Pe 2.12. Stand up -ilta: Mikko Maasola  La 3.12. Remix  Pe 16.12. William 
 

Bar m’UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki. 

La 3.12. The Coveralls La 10.12. Ice Breakers  La 17.12. Luuvitonen 
 

Ravintola Blue Time, Pruukintie 3, Kalanti.  
La 3.12. Pikkujoulut klo 22 
Kaikkien tuntema Kike Elomaa juontaa karaoken. Tarjolla pientä purtavaa. Tervetuloa! Vapaa pääsy! 
 

Ravintola Kirsta, Aittaranta 4-6, Uusikaupunki.  
La 3.12. Jukitsu & Pete. Showtime 21.30. 

 

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. 

 

 
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, 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/teflon-brothers-ja-gringo-hotelli-aquariuksessa
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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 

Wahlbergin museotalon joulu 6.1.2023 asti  
Wahlbergin museotalo koristautuu jälleen jouluasuun. Museotalon 
kalustetuissa huoneissa esitellään uusikaupunkilaisen porvarisperheen 
joulunviettoa 1800-1900-lukujen vaihteessa. 
Joulunäyttely avoinna museon aukioloaikoina, museon normaali 
pääsymaksu aikuiset 5 €. 
 
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 
29.11.2022 - 6.1.2023 ti-la 12-15 (suljettu 6.12. ja 24.-26.12.2022) 
sekä 10.1.-31.3.2023 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 

 
Runonkulman Galleriassa: Runollista – 
keramiikkaa ja maalauksia 22.12. asti 
Runonkulman Galleria, Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. 
Näyttelyssä esillä viiden naistaiteilijan maalauksia ja keramiikka. 
Taru-Taina Nora, Hannele Salmela, Saara Blomqvist, Maria Kajanki 
ja Jonna Oksanen. Galleria on avoinna ke 16-19 ja la 11-15. 
Lisätietoja meku@pikkukylanpuoti.fi  Puh. 0407084776 
http://facebook.com/runonkulmangalleria 
 

Sinä olet minun lohtuni – Säde Nummisen Taidenäyttely 
16.12.  asti 
Kulttuurikeskus Cruselli, Liljelund-halli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 
Näyttely on avoinna ma-ke klo 10-16, to klo 10-18, pe 10-16. 
Tamperelaisen taidemaalari Säde Nummisen koloristinen taidenäyttely 
tavoittelee vahvoja tunnetiloja. Värit ovat Säteen intohimo ja hänen 
akryylimaalaustensa keskiössä on tunteiden ilmaisu abstraktin kuvataiteen 
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keinoin. Teoksissaan Säde kuvittaa tunteiden ristiriitoja, jossa yhtä aikaa on tuskaa ja toiveikkuutta, 
ahdistusta ja valoa. Värit ovat kirkkaita, aiheet sykähdyttäviä. Usein jotain toiveikasta voi löytää jopa liki 
mahdottomasta tilanteesta, kyse on asenteesta. Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 

 
Galleria-Taidelainaamo Horisontti joulukuussa  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  
Suota Näkyvissä! Suopursun tarinoita pohjoisen soilta -valokuvanäyttely. 
Luontokuvaajat Riitta Attila ja Anu Tossavainen. Koillismaan ja Lapin soiden 
näkymiä sekä suonkulkijoita. 
Joulukuun kuukauden taiteilija Arja Siltakoski ja ”Mielen matkamuistoja” -
näyttely. 
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!  
Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ 
Puh. 050 302 0019 Arja Siltakoski 
 

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. Joulukuun näyttelyssä Päivi Sandell. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.  

 

 
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.  
Uimahalli on suljettu:  

ti 6.12., joulunaikaan 23.- 25.12., la 31.12.22 ja su 1.1.2023. 
HUOM! Avoinna ma 5.12. klo 8-17.30 ja ma 26.12. klo 12-17.30. 
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 
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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 
 

Pamprinniemen luontopolku Pyhämaassa 

Luonnonkauniissa Pyhämaassa sijaitsee merellinen Pamprinniemen luontopolku. 
Sen pituus on noin 4 km. Lähtö polulle tapahtuu Pyhämaan Kettelistä, Hauintien 
varrelta (opasteet paikan päällä). Alue on sekä luonnon- että linnustonsuojelun 
kannalta merkittävä, sillä se on säilynyt luonnonmukaisena ja kuuluu Natura 2000 -
alueisiin. Polku tutustuttaa kulkijansa upeaan merelliseen luontoon, mutta toisaalta 
luontopolun keskivaiheilla on paikoin iäkästä kuusivaltaista korpipainannetta sekä 
vanhoja ja uhkeita mäntyjä. Myös lintukanta on monipuolista. Seurakunta on 
rakentanut polun varrelle Raamattuaiheisia tauluja, joiden teemat vaihtuvat 
vuosittain. Suotuisissa talviolosuhteissa pääsy luontopolulle onnistuu, ei 
talvikunnossapitoa.  
 

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) 
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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.  
 

 

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 
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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 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 tai vaikkapa polkupyörällä. 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.  

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 kulkee kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus on noin 4-5 
km. Piiloleikkiveistoksia voit etsiä osoitteessa: https://piiloleikki.fi/  
Paperisia karttoja on jaossa mm. Passarissa, uimahallilla, kirjastossa ja 
museossa. Reitin voi kulkea joko paperisen kartan tai mobiilipelin avulla.  
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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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